
Referat fra kontaktmøte for kulturlivet, 4. februar 2016, Sørfold Rådhus. 

Følgende foreninger og andre organisasjoner var representert på møtet: 

 Lions Club Sørfold 

 IL Siso 

 Røsvik skytterlag 

 Sørfjord og omegn skytterlag 

 Straumen skole- og ungdomskorps 

 Straumen og Omegn Husflidslag 

 Sørfold Helsesportslag 

 Leifjorden grendelag 

 UL Vaaren 

 Sørfold Lokalhistorielag 

 UL Heim 

 IL Leirgutten 

 UL Vårsol 

 Nordre Sørfold Husflidslag 

 Nordbygda skolekorps 

 Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening 

 Mental Helse Sørfold 

 Sørfold Fotballklubb 

 Foldklang 

 Sørfold Trialklubb 

 Sangria 

 Sørfold Bueklubb 

 Indre Salten Hagelag 

 Strøksnes grendelag 

 

 Idrettsrådet 

 Sørfold Menighet 

 Nordnorsk Mottakssenter avd. Sørfold 

 Kulturskolen 

 Heges MatOpplevelser 

 Kobbelv vertshus 

 

1. Presentasjonsrunde: 

Alle som var til stede presenterte seg selv og sa litt om aktiviteten i den enkelte forening. 

2. Kjetil Sørbotten fra Nordnorsk Mottakssenter avd. Sørfold informerte. Mottakssenteret 

holder til på tidligere Røsvik Bo – og behandlingssenter.  På senteret bor nå 40 gutter i 

alderen 15-17 år der, hvorav de fleste er fra Afghanistan og noen fra Syria. 



Guttene trenger en del utstyr, for eksempel har de ikke gymsko/innesko til hall og gymsal.  Ting man 

vil gi kan leveres på Coop på Straumen, eller på mottakssenteret.  De er svært takknemlig for dette. 

I Afghanistan er cricket en stor idrett, og guttene er veldig interessert i dette. Kan vi få i gang Nord-

Norges første cricket-lag? 

Sørbotten oppfordret lagene til å ta kontakt, komme på besøk på mottaket og møte guttene 

enkeltvis, ikke som gruppe. Først da kan man bli kjent.  Han opplyste også at mottakene får lite 

statlige midler til fritidstiltak, mye går med til transport.  

Lag og foreninger spiller en nøkkelrolle når det gjelder inkludering i lokalsamfunn og fritidsaktivitet. 

Kontaktinformasjon: Kjetil Sørbotten, tlf. 928 66 874. 

E-post: kjetil@nnms.no 

Sørbotten opplyste at guttene gjerne bidrar i praktiske oppgaver om ønskelig. 

 

3. Diverse informasjon fra kulturkontoret: 

Kultursjef Bente Braaten informerte om: 

- Frist kulturkalender mars og april: 12. februar. 

- Volleyballturnering i Leirfjorden 8. og 9. april. Info kommer i kulturkalenderen og på 

kommunens hjemmeside, invitasjon sendes også ut til lagene sammen med info om årets 

fordeling av kulturmidler. 

- Søknadsfrist kulturmidler: 1. april. Elektronisk søknadsskjema benyttes helst, men de som 

ikke ønsker dettte kan bruke skjema i pdf, innsendt pr. e-post eller printet ut og sendt som 

vanlig post. Nytt i år: De som fikk støtte i fjor må kort redegjøre for bruk av 

tilskuddet/gjennomføring av planene de beskrev i søknaden. 

- Husk å si fra når dere får ny leder. Oversikt over lag og foreninger ligger på kommunens 

hjemmeside (alfabetisk venstremeny), si fra hvis noe er feil eller en forening er nedlagt.  

- Kulturskoleleder Ragnhild Hansen informerte om kulturskolefestivalen 7.- 18. februar. 

4. Folkehelsekoordinator Steinar Strand informerte om: 

- Anleggstiltak idrett 2016 og planlagte tiltak 2017 

- Folkehelseuka 4.- 10. april, der han presenterte foreløpig program 

- Nytt turkart for Sørfold er under utarbeidelse 

- Nye turkort i år: Straumklumpen, Kvarv – Faulvatn og Mørsvikvasstinden 

- Tiltaksplan barn og unge, medvirkning fra foreninger: Fokus på sunne alternativer når det 

gjelder mat, rusforebyggende arbeid, fysisk aktivitet. 

Etter kaffepausen: 

5. Kraftfestivalen 2016, 11.- 19. juni, foreløpig program.  

Dette ble gjennomgått, og det kom inn nyttige innspill. Vi venter litt med å offentliggjøre 

programmet, siden en del er uavklart. 

 

mailto:kjetil@nnms.no


Kulturkontoret takket for godt frammøte (33 personer) og et godt møte. 

 

Etter fellesmøtet: Eget møte for idrettsrådet og idrettslagene. Tema for dette var lagenes 

forventninger til idrettsrådet. 

 

Referent: 

Bente Braaten. 


