
Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 4. februar 2019. 
 
Til stede: 
Nora Dervola Vollan, Annie Fridhild Reiss, Mats Alexander Hjelvik, Gaute Ruud 
Sevaldsen, Nora Kjær Olsen, Andreas Wold Gleinsvåg.  
 
Sekretær: Ole-Anders Seines. 
 
Fraværende: 
Sol Ravna Jensen Drabik, ble ikke gitt beskjed så ingen vara var innkalt. 
 
Sted, Møterom Siso, Rådhuset kl. 0945-1230 
 
Sak 8/18-19. Gjennomgang av referat ved leder 
Gjenomgang av innkalling, alle minus Gaute hadde fått innkalling, men alle hadde svart 
bekreftende på at de hadde fått. Årsak var at Gaute hadde forandret epost adr.  
 
Alle hadde fått møtegodgjørelse, men manglet passord for å åpne tilsendt kvittering.  
Ole Anders finner ut av dette.  
 
Gjennomgang av saker fra forrige møte. 
 
Sak 9/18-19. Ny kommunelov, ungdomsråd blir pålagt 
Referent gikk gjennom hva dette vil si for ungdomsrådet. 
Elevrådet og skolene vil som før finne kandidater til ungdomsrådet, men ungdomsrådet 
blir formelt valgt kommunestyret. 
Ungdomsrådet vil ikke kunne bestemme noe, de skal gi sine synspunkter/råd på saker, 
men det er kommunestyret som tar endelig avgjørelse.  
Ungdomsrådet tror dette vil virke positivt, de håper og tror at ungdomsrådet blir mer 
synlig og får større innflytelse i saker som opptar dem.  
På sitt forrige møte ønsket ungdommene en revidering av vedtektene, dette vil komme 
av seg selv nå. 
 
Sak 10/18-19. Aktivitetsdag for ungdom i hele kommunen 
Forslag om å få til en halldag på Straumen, hvor alle ungdomstrinnene i Sørfold møtes til 
turnering. Ungdomsrådet klarte ikke å bli enige om aktiviteter, men er gjerne med på å 
utarbeide noe. De ønsker også en felles lunsj med noe god mat på denne dagen.  
Ungdomsrådet skrev epost til rektorene på de ulike skolene hvor de kom med ønske om 
at de i samarbeid kan få til en slik dag. Hvis positivt svar tar leder ( Nora )kontakt med 
rektorene og undersøker hvordan ungdomsrådet kan bidra på en slik dag. 
 
11/18-19. Busstilbud 
Vi diskuterte litt om hvem som har ansvar for dette, litt ulike syn så alle skal før vi går 
videre med saken finne ut hvem vi kan henvende oss til. Medlemmene av ungdomsrådet 
skal også undersøke hva som er tilbudet i de forskjellige skolekretsene. Vi må vite hva vi 
har før vi kan klage. 
 
 
 



12/18-19. Ungdomsmiljøprosjekt 
Ble informert om at flere lag og foreninger ønsker å skape aktivitet og en sosial 
møteplass for ungdom i Sørfoldhallen. Ungdomsrådet er positiv til prosjektet, men er litt 
usikker på om torsdager er rett dag. Ingen fra ungdomsrådet hadde anledning til å stille 
på møte 7/2. 
 
13/18-19. UKM 
Vi gikk igjennom en presentasjon av UKM, så snakket vi løst og fast om erfaringer fra 
UKM. Ungdomsrådet vil gjerne værer med å hjelpe til med UKM, kanskje kan 
ungdomsrådet fungere som en hjelpesentral for UKM ute på skolene. Hjelpe de som vil 
være med, og hjelpe til med å informere om UKM. 
 
14/18-19. Eventuelt 
Gaute stilte spørsmål om ungdomsklubb på Nordsia, Sekretær tar spørsmålet videre.  
 
 
Referent: Ole-Anders Seines. 


