
Referat ungdomsrådsmøte 19.mars 2018  

Oppmøte: Synne, Onu, Emilie, Anna Linnea, Sander Tore, Sigrid 

Forfall: Ida 

 

Sak 5/18 Kort UKM oppsummering  

Grunnet dårlig oppmøte på forrige møtte hadde vi en kort oppsummering av UKM. UKM var 

et godt gjennomført arrangement og det går en ekstra stor takk til voksene og ungdom som 

hjalp til både under og etter arrangementet. Ungdomsrådet må finne en reiseleder som kan 

være med til UKM på Finnsnes med ungdommene som gikk videre fra UKM. 

 

Sak 6/18 Dårlig oppmøte på ungdomsrådsmøter 

Vi sliter med dårlig oppmøte på ungdomsrådsmøtene, noe vi ikke klarer å finne en klar grunn 

på. Møtekalenderen ble laget i starten av året med alle medlemmene, så disse datoene 

burde være merket. Fra og med dette møtet skal det sendes skriftlig avbud til møtet til leder 

minst en dag i forveien. Det er også viktig at møtene blir lagt på tidspunkt som passer med 

pendling fra videregående og lange skoledager.   

 

Sak 7/18 Treningsrommet  

Treningsrommet på kulturhuset ble laget på dugnad fra Ibestad ungdomsråd for mange år 

siden. Det er i dårlig stand og i et rom som absolutt ikke passer til trening. Det er satt 

sammen en komite for å få til et treningsstudio i kommunen, men dette vil det ikke skje noe 

med før sommeren. Ungdomsrådet ønsker at vi skal se fremover og fokusere på dette 

treningsstudioet, men fremdeles at ungdommen skal ha en mulighet til å trene før dette 

skjer. Det er også viktig at ungdommen er prioritert ettersom det treningsrommet som er nå 

var i hovedsak ordnet for ungdom. Ungdommen ønsker også å vite hvem de skal forholde 

seg til for å få ideelle treningstider som passer til skole, busser og andre fritidsaktiviteter.  

 



Sak 8/18 Planer videre 

Resten av året ønsker ungdomsrådet å fokusere på holde arrangementer for ungdom. Ideer 

som kom opp som eventuelle arrangementer var: 

-Halloween/Temafester 

-Sommeravslutning 

-Grillfest 

-Overnatting 

-Telttur 

-Idrettsturnering (eks. Volleyball)  

-Vinteraktiviteter i for eksempel Sommerfjøsbakken 

 

Sak 9/18 Informasjon  

 3 medlemmer skal delta på motivasjonskonferansen 21.mars. Konferansen heter 

«Store ting kan skje på små plasser.» Ungdomsrådet gleder seg til å høre på og bli 

inspirert av interessante foredragsholdere.   

 

 

 

 


