
Referat Ungdomsrådsmøte. 27.11.17

Til stede: Anna Linnea Wiik Takøy, Dag Sigurd Brustind, Emilie Fosshaug, Ida Helen Andersen, 
Synne Elise Skog Årsandvik, Sander Tore Wiik Takøy, Silje Tøllefsen, Sigrid Valen Olsen, Onu 
Utamontree, Willy Aas
Fraværende: Omid
Til orientering: Dag Sigurd Brustind og Willy Aas var kun til stede på møtet for sak 29/17.

26/17: Evaluering av Ungdommens Fylkesting (UFT)
3.-4. november 2017 dro Sander på Ungdommenes Fylkesting i Tromsø. Samlingen gikk over 3 dager 
hvor en av dagene hadde hovedtema «Psykisk helse blant ungdom». UFT brukte de resterende dagene 
til å vedta nytt Ungdommenes Fylkesråd med flere nye medlemmer. Sander har deltatt på UFT tre 
ganger tidligere og oppfordrer alle i Ibestad Ungdomsråd til å delta om de får muligheten. Svært 
lærerikt!

27/17
Ungdomsrådet ønsker å ha et arrangement før jul hvor de bruker det resterende budsjettet. Det er 
kommet flere forslag, bla. Nissefest, Glow in the dark, div. turneringer, overnatting. Ungdomsrådet 
skal avgjøre hva det blir når det er kommet oversikt over hvor mye penger som er igjen på budsjettet 
for 2017. 

28/17: Treningsrommet i Kulturhuset
Treningsrommet er mye i bruk av både ungdommer og voksne i kommunen. Dette medfører en del 
slitasje på rommet og utstyret. Det er ønskelig å få til en oppgradering av treningsrommet. Det er per 
dags dato dårlig ventilering og utslitt/ødelagt utstyr. Lokalet er også litt lite ift. at det gjerne er flere 
som bruker treningsrommet samtidig. Oppvekstleder og ordfører skal se på hva som kan gjøres med 
dette. 

29/17: Ungdomsklubblokale: Alternativer
Det er 3 hovedalternativer for nytt ungdomsklubblokale. Bla. dagens klubblokale (2.etg av gamle vgs),
samt et alternativ er å ha lokalet i gamle ungdomskolen når/hvis den restaureres. Et alternativ er å leie 
et lokale i Hamvik sentrum. For ungdomsrådet er det et viktig poeng at ungdommene får selvstyre ift. 
utformingen av lokalet. I lys av dette kan det blir en fordel at kommunen eier lokalet, heller enn at det 
eies av en utleier. Ungdomsrådet skal bestemme seg for lokalitet innen 22. januar. 

30/ 17: Annet
- Ungdomsrådet ønsker å få inn en representant til fra Andørja. Ida Helen og Onu skal forhøre 

seg på Andørja Montessori om det er noen som er interessert i dette. 
- Forslag om å endre teksten om Ungdomsrådet på kommunens nettside: Ungdomsrådets 

medlemmer kommer med tilbakemelding til koordinator om det er noe i teksten som burde 
endres. Sigrid forsøker å få arrangert fotografering for å få nytt bilde til nettsiden. 

- Ida Helen stiller på kommunestyremøte 14. desember. 
- Silje kontakter kulturavd. Ift. bestilling av UKM-pakken. 

Neste ungdomsrådsmøte: 5. desember 2017, klokken 18:00 på Andørja ungdomsklubb

27.11.17

      Silje Angelsen Tøllefsen 



______________________________
    (Underskrift av møtereferent)


