
 
 

Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd 

 

Tid:  Mandag 23. januar 2017 kl. 15.00 

Sted:  Rådhuset 

Tilstede:  

Silje Henriksen, John Henry Godtvassli, Frida Johnsen, Aiste Jucinskaite, Lars Henrik 

Hildonen. 

Fra kommunen:  

Beate Sund – personalkonsulent, Tove Godtvassli – rådmann, May Bente Eriksen – tidligere 

barne- og ungdomsleder. 

 

Saksliste: 

SAK 01/17 Utlysning av ungdomslederstilling/ungdomskoordinator 

SAK 02/17 Orientering om kommunens ungdomsarbeid fram til ny person er ansatt 

SAK 03/17 Ungdomsklubb våren 2017 

 

 

 

 

 

 

Frida Johnsen        May Bente Eriksen 

Leder         Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SAK 01/17 Utlysning av ungdomslederstilling/ungdomskoordinator 

Assisterende rådmann deltok på møtet og orienterte om at stillingen skal 

utlyses som ungdomskoordinator i 50% stilling. De ba deretter om innspill fra 

ungdomsrådet på hvilke personlige egenskaper en person i jobben bør inneha 

og hvilke arbeidsoppgaver de mener bør inngå i stillingen.  

Ungdomsrådet ble deretter invitert til å delta med 2 personer på intervju før 

ansettelse av ny ungdomskoordinator. 

 

VEDTAK:  Ønskede personlige egenskaper: 

  - Interessert i å jobbe med ungdom 

  - Bry seg, lytte og vise at man har lyst til å være i lag med ungdom 

  - Være lett kontaktbar og tilgjengelig ved behov 

  - Positiv og hyggelig, godt humør 

  - En trygg og tydelig person med gode holdninger 

  Arbeidsoppgaver som bør inngå i stillingen:  

  - Sekretær og støttespiller til ungdomsrådet 

  - Sørge for aktiviteter i helgene som ungdomsklubb, aktivitetsnetter og LAN. 

  - Være behjelpelig ved kurs og workshops. 

  - UKM og unge arrangører 

 

SAK 02/17 Orientering om kommunens ungdomsarbeid fram til ny person er ansatt 

Fram til 01.04.17 vil May Bente ha ansvaret for følgende arbeidsoppgaver: 

 - Være sekretær for ungdomsrådet 

- Delta i planlegging av yrkesmessa 

- Organisere og delta på ungdomsrådets tur til Saarselka 20.-22. januar 

- Følge opp de unge arrangørene og gjennomføringen av UKM 4. mars 

- Organisere tur til UKM i Alta 17.-19. mars 

- Følge opp Murmanskutvekslingen til skolene i mars 

- Være behjelpelig i opplæring av nyansatt 

 

VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning 

 

 

 



 
 

SAK 03/17 Ungdomsklubb våren 2017 

Det er foreløpig ikke noe ungdomsklubbtilbud i helgene og kommunen 

undersøker ulike muligheter for å løse dette. De har derfor bedt om 

tilbakemelding fra ungdomsrådet, på organisering av ungdomsklubb våren 

2017. 

 

VEDTAK: Ungdomsrådet har følgende tilbakemelding på organisering av 

ungdomsklubben: 

- Det haster med å få på plass en løsning.  

- Det bør minimum være ungdomsklubb annenhver uke, helst hver uke. 

- Det er ikke så nøye i hvilket bygg det avholdes ungdomsklubb. Det viktigste 

er at det finnes en møteplass tilgjengelig for ungdom i helgene. 

 

 


