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Referat Sørfold ungdomsråd 2018 - 2019 

 

 Sørfold rådhus, biblioteket. Tid: Tirsdag 16. oktober 

0945 – 1400. 

 

Tilstede:   

x  Nora Dervola Vollan Straumen skole  x  Gaute Ruud sevaldsen Nordsida Oppvekstsenter  
         

x  Annie Fridhild Reiss Straumen skole   x  Sol Ravna Jensen Drabik Nordsida Oppvekstsenter  
         

x  Mats Alexander Hjelvik Straumen skole    x  Nora Kjær Olsen Røsvik skole  
         

     x  Andreas Wold Gleinsvåg Røsvik skole  
         

 

Saksnr. Tekst/sak 

1/ 

18-19 

a, Hvem er vi? 

 Ungdomsrådet 2018-2019 spiller fløyte, sax, piano, bass og synger. Er med på fotball, 

karate, liker å gå på tur og  være med venner, samt bruker endel tid fremfor skjermer av 

ymse slag. Består av 7 representanter, og 2 vararepresentanter.    Går i snitt i 9.klasse, 

og består av 57% jenter og 43% gutter.  

 

Ungdomsrådet har det fint på skolen, men savner samarbeid mellom skolene. 

De synes busstilbudet er elendig i hele kommunen. 

De synes klubbtilbudet i Mørsvik og Røsvik er bra, men at det blir litt lite ungdommer 

der. Også her skulle det vært mer samarbeid. Straumen har ikke klubbtilbud nå men 

mener det må være flere aktiviteter hvis det skal fungere. 

Ole Anders er ny sekretær/ tilrettelegger for ungdomsrådet. Han ønsker tilbakemelding 

hvis noe er feil eller glemt av i referatet.  

 

 

  

 

 
Saksnr. Tekst/sak 

2/ 

18-19 

 

 

 

 

Hva er Sørfold Ungdosmråd (SUR?) 

Gikk gjennom vedtektene, og snakket litt om hva ungdomsrådet skal gjøre: 

Kjempe for det som opptar ungdom, skape kontakt mellom ungdom i hele kommunen. 

Hjelpe til med ungdommelig syn på saker i kommunen. 

Kanskje bør vedtektene fornyes, de har vanskelig språk, og ikke alt som blir gjort som 

beskrevet i vedtektene. 

 

 

 

 



 

 

3/ 

18–19 

Utstyrssentral. 

Ungdomsrådet synes lista over utstyr som er foreslått er bra og innholdsrik. Ønsker å 

fremheve og foreslå noe utstyr. 

SUP brett ( står høyt på lista), Alpinutstyr ( gjerne med twin tipp ski ), kajakk med 

trekk, luftgevær, sykkelvogn, våtdrakt, volleyball og nett. 

4/ 

18-19.  

Valg av leder og nestleder. 

Leder ble Nora Dervola Vollan, nestleder Gaute Ruud Sevaldsen. 

 

5/18-19 

 

 Ungdommens Fylkesting. 

 En hadde lyst, men ikke alene. Nedre aldersgrense er 15 år, dermed var det ikke mulig 

å få dette til i år, og Sørfold blir dessverre ikke representert på samlingen. 

6/18-19 

 

 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.  

Synes kommunedelplanen er bra, har ingen ting å rette på. Lurer på hvor det ble av 

forslaget om oppsetting av søppel/hundebæsj kasser. Det savnes søppelkasser  

7/18-19 Aktivitetsdag for ungdom fra hele kommunen. 

Synes ideén om klatrevegg og felles mat høres bra ut, som annen aktivitet kunne de 

tenkt seg bowling. Ungdomsrådet kan hjelpe til med å finne voksne hjelpere til 

matlaging. 

 

På sikt ønsker de aktivitetsdag i skoletiden, tror ikke alle blir med hvis det legges til 

kveld/helg.  

 
 

 

Referent: 

 

Ole-Anders Seines 

Sekretær og tilrettelegger for ungdomsrådet. 


