
Protokoll for ungdomsrådsmøte 

Dato: 16.januar 2017 

Tid: Kl. 17.00 

Sted: Kommunestyresalen, Ibestad kommunehus 

Til stede: 

Sander Tore W. Takøy, Anna-Linnea W. Takøy, Marie K. Evensen, Omid Nazar, Hassan Taghar, 

Therese M. Holte, Ezmeralda B. Pena Bustos 

Til stede for fra Eldrerådet til sak 01/17: 

Ragnhild Arvesen, Ronald Curcheron, Svanhild Johansen, Per A. Strand, og Marthe Stensen 

 

Sak 01/17 Samarbeid med Eldrerådet 

Vi ønsker å få til kontakt på tvers av alder, så vi har en idemyldring på hvilke aktiviteter det går an å 

få til. 

En aktivitetsdag på sykehjemmet, kanskje er det mulighet for å gjøre det til en jevnlig aktivitet.  Spille 

spill, lese noe, prate med de eldre osv. Det kan være lurt å ikke være så mange i gangen. 

Sykehjemmet må da kontaktes på forhånd, Magnus Grydeland blir nevnt som en mulig 

kontaktperson. Ungdomsrådet stiller seg positiv til å være med på en slik aktivitet. 

 Andørja aktivitetssenter ønsker besøk av ungdom, spesielt når de har møtedager og/eller 

tirsdager da de har strikkedag. Aktivitetssentrene er en naturlig plass og møtes. 

En annen ide til aktivitet er å invitere de eldre til å delta på skolens kunst og håndverk timer, dette 

må tas i samarbeid med skolen. 

Det er viktig at vi har noen til å koordinere aktiviteter, ungdom må vite hvor og når de kan treffe de 

eldre. Man kan ta kontakt med sykehjem og aktivitetssentre for å avtale tid. Det blir oppnevnt 

kontaktperson både for ungdomsrådet og eldrerådet. 

 Ezmeralda er for ungdomsrådet, og Marthe er for eldrerådet. De avtaler å ta kontakt så snart 

som mulig etter 15.februar. 

Det tas kontakt med Ibestad Røde kors ungdom hva de har fått til i forbindelse med besøksvenner på 

sykehjemmet. 

Ungdom og eldre har mye å lære av hverandre, bl.a kan ungdom lære bort hvordan bruke PC, 

nettbrett og annet elektronisk utstyr. I den forbindelse kan ungdomsrådet invitere til visning av ny-

skolen. Dette må tas opp med rektor på forhånd.  

Eldrerådet tar kontakt med sykehjemet. Alle tenker over ideer til aktiviteter vi kan samarbeide om til 

neste møte. 

Sak 02/17 After party 

 Må ha skikkelige aktiviteter, som kan gjennomføres i kjole. 

 Burde ha påmelding mtp matservering 

 Ingvild skal sjekke om 11.mars er ledig fordi 25.februar er midt i vinterferien. 

 After party komite er; Ezmeralda, Therese, Omid og Hassan 

 Irene spør Dag-Sigurd om budsjett. 



Sak 03/17 Arrangement med kommunestyre 

 

Ungdomsrådet ønsker å invitere kommunestyre på pizza. Vi prøver å få til noe over påske. 

 

Sak 04/17 Saker in til kommunestyre 

 

 Budsjett – vi må ha mulighet til å ha en pott vi bestemmer over selv. 

 Integrering – de er en del av kommunen så de burde få være med å bestemme 

Irene fofatter en e-post til ordfører om disse sakene med ønske om at de tas opp i 

kommunestyre. 

Eventelt: 

 Samarbeid med ungdomsklubben om et maskeradeball. Avtaler et møte med klubbstyret. 

 

Sekretær: 

 

Irene L. Jenssen  

 


