
Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 21 oktober 2019- 

 

Til stede: 

Nora Dervola Vollan, Annie Fridhild Reiss, Sol Ravna Drabik, Mait Mannik (ny fra Nordsia 

oppvekstsenter) Nora Kjær Olsen, Andreas Wold Gleinsvåg, Joakim Pedersen og Mats 

Alexander Hjelvik. 

 

Folkehelsekoordinator Sylvi K Brandsæther. Under sak 20, 21 og 22. 

Helsesykepleier Sissel L. Olsen. Under sak 21 og 22. 

Sekretær: Ole – Anders Seines 

 

 

Sak 20/2019 informasjon om Myre aktivitetspark, penger som ungdomsrådet disponerer 

fagdagen ung i Sørfold og kommunedelplan for idrett og fritidsliv. 

 

Kommunedelplan for idrett og fritidsliv 

Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther la frem plan og tiltenkte tiltak, ungdomsrådet 

hadde ingen innvendinger eller kommentarer. 

 

Myre aktivitetspark 

Sylvi  informerte om bakgrunnen for at denne saken kommer opp. 

Det ble lagt frem 2 skisser av Myre aktivitetspark. Skisse 1 (den opprinnelige) skisse 2 (uten 

ballbinge).    

Ungdomsrådet har ingen innvendinger mot at ballbinge blir tatt bort og at man velger skisse 2, 

de mener de som er glad i fotball vil kunne få dekt dette på ny bane utenfor den nye 

barnehagen, samt ballbinge utenfor skolen. 

 

 

Penger som ungdomsrådet disponerer,  

Sylvi informerte om at pengene ca. 25000 kunne brukes slik man har gjort det før (Man søker 

om penger til tiltak for ungdom) eller at man finner på noe eget som kommer alle ungdommer 

i Sørfold kan være med på 

 

Ungdomsrådet mente det beste hadde vært å finne på noe eget som alle kunne være med på. 

Vi prøvde en idémyldring men lite kom frem, vi ble enige om å se videre på saken etter lunsj. 

 

Ung i Sørfold 

Sylvi informerte om dagen ung i Sørfold som skal avholdes 20/11, ungdomsrådet ønsker å 

delta på denne dagen. Hun la også frem hovedfunnene fra ungdataundersøkelsen.  

 

 

Sak 21/2019 Helsesykepleier Sissel Laksosen Olsen informerte om helsestasjon for 

ungdom. 

 

Ungdomsrådet synes tiltaket virket godt, hadde ingen spesielle ønsker eller tips om dette. 

Etter litt drodling kom man frem til at torsdager kanskje var den beste dagen og at man kunne 

komme med innspill etterhvert som man fikk innblikk i hvordan dette vil fungere. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sak 22/2019 aktivitetsdag 

 

Folkehelsekoordinator sa at man hadde 15000 til dette, disse hadde hun sagt helse ved Sissel 

L Olsen i spissen kunne disponere. 

 

Ungdommene så for seg en aktivitetsdag i Sørfoldhallen for alle skolekretsene. Denne skulle 

foregå i skoletiden å inneholde div. Aktiviteter slik som: 

Volleyball, basket, bueskyting, innebandy, bordtennis, kokkekamp quiz og padling. Alle 

ungdommene ville være med å organisere dette.  

 

Sissel L Olsen skulle ta kontakt med skolene å høre om dette var mulig å få til. 

 

 

Sak 23/2019 Ny nestleder 

 

Ungdomsrådet så ingen grunn til å velg ny nestleder før nytt ungdomsråd skal velges. 

 

Sak 24/2019 

 

Ole Anders informerte om hva som skjer med ungdomsrådet etter 31.12 2019. Nytt råd skal 

velges av kommunestyret men skolene kommer med innstillinger på hvem de vil ha med. 

3 fra Straumen med 2 vara, 2 fra Nordsia med 1 vara, 2 fra Røsvik med 1 vara og en 

representant fra videregående skole.  

 

Sak 25/2019 Hvordan står det til i de forskjellige skolekretsene? 

 

Det meldes om at klubben på Nordsia og Røsvik fungerer godt med klubb hver 14. dag. På 

Nordsia er det på tirsdager og i Røsvik på onsdager.  

 

 

Sak 26/2019 Evt. 

 

Vi delte oss inn i 2 grupper hvor vi jobbet videre med hvordan ungdomsrådet skulle 

bruke pengene de disponerer.  

 

Det ungdomsrådet ønsket mest var å få til aktivitetsdag i Daja i samarbeid med skolen. En slik 

dag ble avholdt av skolene i vinter med stor suksess, de tror det er vanskelig før jul pga. 

snøforhold så lurer på om pengene kan flyttes til over nyttår.  

 

Hvis ikke kom det forslag om aktivitetsdag til Bodø med aktiviteter som Bowling, lazertag, 

og klatrehall. Konsert i rådhussalen med gruppen regnvær, eller paintball på Straumen.  

 

 

Ref. Ole – Anders Seines 



  

 

 


