Møteprotokoll
Utvalg: Lierne Ungdomsråd
Møtested: Lierne Samfunnshus, Fjellrevhiet
Dato: Søndag 24.02.2019
Tidspunkt: 17.00-18.30
Til stede på møtet: Hedda Emilie Gjertsås, Hedda Risvik Ness, Karl Sander Kværnan, Fredrik
Totland, Are Estil Brissach, Agnar Mattias Høgsnes, Vilde Kornelia Aamo (vara for Sofie
Skogen).
Forfall: Sofie Skogen
Fra administrasjonen: Laila Totsås, sekretær for Ungdomsrådet
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 08/19

Referater ungdomsrådet
1. Godkjenning av protokoll fra 20.01.2019
2. Gjennomgang av saker tatt opp av Ungdomsrådet ved det siste
kommunestyremøte 13.12.2018.
Vedtak: Referat godkjennes

SAK 09/19

Status på arrangementet CV-kurs lørdag 9. mars 2019
Ung i Li og Lierne Næringsforening vil holde CV-kurs på Lierne Samfunnshus
9.mars 2019.
Pkt 1) Laila orienterer om hva som er planlagt av Ung i Li og
Næringsforeningen. Dagen vil inneholde et CV-kurs med Øyvind Kveli og en
informasjonsdel til deltakerne om årets sommerjobber i Lierne kommune.
Pkt 2) Legge en enkel plan for å få spredd informasjon om CV-kurset på best
mulig måte. Ungdomsrådet får ingen ansvarsjobber på selve dagen, men det
er ønskelig at medlemmene deltar på kurset.
Behandling: Det kom forslag om å endre starttiden for kurset til en time
senere.
Vedtak: Endre tid for kurset til 11.00-14.00.
Gratis lunsj på Livertn for deltakerne kl 14.00.

Påmeldingsfrist: Mandag 4. mars 2019. Medlemmene i Ungdomsrådet
informerer elevene ved sine skoler om CV-kurset, Laila informerer via
facebooksiden Ung i Li.
Sak 10/19

Oppfølging Handlingsplan 2018/2019 Ungdomsrådet.
•
•
•

Budsjett Ungdomsrådet
Status 16.mai tur til Lerkendal.
Status annen aktivitetstur.

Behandling:
• Kort samtale om de økonomiske rammene for Ungdomsrådet. Rådet
er klar over at de kan søke ut midler for andre aktiviteter enn det
som er oppsatt.
• Hedda Emilie undersøker om det er mulig å få hit en
teaterforestilling om mobbing, og om Ungdomsrådet kan være med
å dele utgiftene for denne forestillinga sammen med Stortangen
skole.
• Hedda Emilie er fortsatt ansvarlig for Lerkendalturen.
• Annen aktivitetstur arrangert av Are og Fredrik; planlegger tur til
Åkersjøen slalåmbakke.
Vedtak:
• Lerkendaltur: Hedda Emilie bestiller billetter når det legges ut. Har
kontakt med Emma S Tangen for å høre hvordan hun organiserte
turen i fjor. Bestemt egenandel for påmeldte: 200,• Aktivitetstur til Åkersjøen: Are og Fredrik organiserer denne turen.
Planlagt til 16. eller 17. mars og er beregnert for elever fra 7. trinn
til 1 vgs. Påmelding innen 8. mars, til Are eller Fredrik. Egenndel
for turen: 200,SAK 11/19

Ungdomskonferanse for IN Ungdomsrådene
Vi begynner å se på muligheten for å gjennomføre en felles
ungdomskonferanse for Ungdomsrådene i Indre Namdal, her i Lierne høsten
2019.
•
•
•
•

Hva skal konferansen inneholde?
Hva kreves for å gjennomføre den?
Samarbeidspartnere?
Eventuelt se på aktuelle datoer for en Ungdomskonferanse.

Behandling: Vurderer om det er et for stort prosjekt for Lierne Ungdomsråd å
dra igang med alene. Trenger et tydelig tema/innhold for en slik konferanse
for at det skal skape interesse.

Vedtak: Prosjektet legges på vent inntil videre, sekretær ser på muligheten for
flere samarbeidspartnere som kunne vært interessert i å arrangere en
ungdomskonferanse i Lierne.
SAK 12/19

Gjennomgang av sakene som er lagt fram til kommunestyremøtet 26.02.19
Les gjerne gjennom sakene på kommunens hjemmeside før møtet.
Vedtak: Ingen kommentarer til kommunestyresakene for 26.02.2019.

SAK 13/19

Annet / eventuelt:
1) Ny barnehage/oppvekstsenter i Sandvika
Pkt 1) Steinar Bach kommer og informerer om planarbeidet for ny barnehage i
Sandvika. Viser byggetegninger.
Pkt 2) Ungdomsrådets medlemmer bes om en uttalelse i forhold til plassering
av barnehagen/oppvekstsenteret.
Behandling: 12.mars blir det tatt beslutning om hvor den nye barnehagen skal
ligge. Mellom 5. mars og 12. mars ligger saken ute offentlig, og kan man
påvirke, gjennom Ungdomsråd og Elevråd. Steinar oppfordrer Ungdomsrådet
om at de ber skoleledelsen om å få ha et møte om dette mellom 5.-12.mars.
Vedtak: Hedda tar saken videre til elevrådet ved Stortangen Skole, Fredrik tar
saken videre til elevrådet ved Sørli skole. For hele uttalelsen fra
Ungdomsrådet om saken, se vedlegg 1. (Ungdomsrådet-Uttalelse om bygging
av ny barnehage i Sandvika 2019)

SAK 14/19

Neste møte
Formannskapet har i sitt møte den 20.november 2018 vedtatt følgende
møteplan våren 2019:

• Ungdomsrådet: 24.februar, 19. mai og 16.juni 2019
Neste Ungdomsrådsmøte i henhold til møteplanen er den 19. mai 2019.
Vedtak: Det ble bestemt at Ungdomsrådet holder to ekstra møter utenfor de
fastsatte møtene, for å forberede Lerkendalstur mm.
Ekstramøter: 31. mars og 21. april.

Nordli
24.02.2019

Hedda Emilie Gjertsås
Nestleder Ungdomsrådet

Laila Totsås
Sekretær for Ungdomsrådet

