
Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 15. Mai 2019-05-29 
 
Til stede: 
Nora Dervola Vollan, Annie Fridhild Reiss, Gaute Ruud Sevaldsen, Nora Kjær Olsen 
Andreas Wold Gleinsvåg og Joakim Pedersen ( Vara for Mats Hjelvik ). 
 
Sekretær: Ole – Anders Seines 
 
Sak 15/18-19 Kultursjef Bente Braaten informerer 
a)Ungdomsrådet disponerer noen penger, det fins flere muligheter for bruk av disse. Det 
viktigste er at de kommer til nytte for ungdom i Sørfold kommune.  Ungdomsrådet 
diskuterte flere muligheter og ville ikke konkludere enda, men var mest positiv til å lage 
et eget arrangement . Ungdomsrådet kommer tilbake til dette i høst. 
b) Bente gikk gjennom hva som er driftsutvalgets rolle i kommunen og hvem som sitter 
der. 
 
Sak 16/18-19 Spørsmål fra driftsutvalget, hvilket syn har ungdomsrådet på 

a) Fridtid og levekår.  Ungdomsrådet synes Sørfold er en fin kommune å bo i, 
største utfordring er buss. 

b) Kulturskolen er bra , håper at man på sikt klarer å få til tilbud på dans . Fint med 
samarbeid med UKM. 

c) Ungdom er mindre med i lag og foreninger. Til dette hadde ikke 
ungdomsrådet noe konkret å svare, men ser at mange bruker mye tid foran 
skjermer. 

d) Hvordan er trivselen på skolene. Trivselen er bra på skolen, men savner mer 
samarbeid mellom skolene.  

e) Hva driver dere med på fritiden? Medlemmene i ungdomsrådet er med på 
fotball, karate, skyting og kulturskolen. Samt noen timer foran skjerm og litt til 
lekser. 

f) Syn på kollektivtilbud. Elendig! 
g) Hva kan driftsutvalget hjelpe ungdomsrådet med? Konkrete spørsmål, ta oss 

aktivt med i beslutninger. Ingen ting om oss, uten oss. 
 
Sak 17/18-19 
Utstyrssentral. Vi har litt penger igjen, hva ønsker dere? 
Tarp, Våtdrakter, vollyball og nett, basketball. 
 
Sak 18/18-19 Åpen hall på torsdager. 
De fleste av medlemmene i ungdomsrådet er opptatt på torsdager, så har ikke benyttet 
seg av dette. Kan hjelpe med å opplyse ungdom om tilbudet. Pass på at det blir 
ungdomstilbud( ikke for unge deltakere )   
 
Sak 19/18-19 Fjelltrim for ungdom, hvordan få det til å fungere? 
De fleste var litt skeptisk til dette, men ble ikke så mye tid til å diskutere løsninger da vi 
skulle i møte med driftsutvalget.  
 
 
 
Referent: Ole Anders Seines 


