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Medlemmene 
 
 
   

 

 

 

Meløy ungdomsråd - referat fra møte 5. februar  

 
Tilstede: 

Marius Nygård 

Sirianna Stormo Pettersen 

Johan Helgesen 

Helmine Stormo Pettersen 

Rebekka Wenberg 

Benjamin Pedersen 

Kristoffer Meløysund 

 

Ikke tilstede: 

Jan Fredrik Amundsen  

Ingunn Birkelund 

Siv Hammer 

 

Sak 1: Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent. 

 

Sak 2: Godkjenning av møteinnkalling 

Møteinnkalling godkjent. 

 

Sak 3: Godkjenning av møtereferat 

Møtereferat er godkjent. 

Merk: Sirianna vil ha møtereferat tilsendt pr. epost 

 

Sak 4: Vurdering og prioritering av søknader til nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. 

Folkehelserådgiver Marlene B. Karlsen informerte rådet om søknadene som er kommet inn 

til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Da det er kommet inn 7 søknader 

er Meløy kommune blitt bedt av Barne- og Ungdomsdirektoratet om å sette opp ei vurdering 

og prioriteringsliste. Etter diskusjon valgte rådet å setet opp følgende prioriteringsliste: 
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1. Kulturkontoret «Ung Mestring» 

2. Meløy Bibliotek «Maker Space»  

3 Ørnes skytterlag «Utlånsentral»  

4 Søndre Meløy Idrettslag «Utstyr til barneidrett for de minste» 

5 Trening Neverdal «Treningsinstruktører for ungdom» 

6 Meløy Ungdoms- og Idrettslag  «Kino for alle» 

7 Meløy Adventure «Fjellsportuke for ungdom» 

 

Saken vil også bli behandlet av øvrige faginstanser i Meløy kommune, før Folkehelserådgiver 

Marlene B. Karlsen setter opp en endelig prioriteringsliste som sendes over til BuFdir 

 

Sak 5: Orienteringssaker 

Trafikksituasjon v/ Benjamin og Helmine 

Benjamin og Helmine avtaler med avisene 

Benjamin orienterer om innlegg som skal brukes i avisene. 

Rebekka og Sirianna orienterer om brev til elevrådene hvor de ber om at det settes fokus på 

trafikksikkerhet og ber om å orienteres om farlige trafikksituasjoner på skoleveien.  

Sirianna og Rebekka har ikke fått kontaktet fylket ang. trygg trafikk kampanjer men jobber 

videre med saken. Frist fra Statens Vegvesen er satt til 10. mars. 

 

Møte med eldrerådet og funksjonshemmedes råd 

Møtet er satt til 13 februar kl. 11.00. 

Kontaktpersoner er: Edvard Elvegård tlf. 95825205 og Irene Høgseth 90925066. 

Hanne sender ut informasjon om møterom og tidspunkt. 

Rebekka Wenberg. 

 

Sak 6: Politiske saker 

Hvilke saker skal rådet prioritere å jobbe med? 

Basert på workshop gjort høsten 2017 ble det presentert 13 mulige saker rådet skal jobbe 

med. 

 

Avstemming av hvilke saker som skal prioriteres. 

 

1. Forebygge mobbing 

2. Jobbe for et bedre busstilbud  

3. Jobbe for at også småskolene har gode lærere 

4. Synliggjøring av tilbudene i kulturskolen 

5. Skape flere møteplasser for ungdom i Meløy 
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Sak 7: Møte med ordfører Sigurd Stormo 

Hva er Sigurd opptatt av i forhold til barn og unge 

Rådet informerer om hva de ønsker å jobbe med og hvilke prosesser som allerede er i gang.  

 

Sigurd om saker vedrørende barn og ungdom 

 

- Viktig å møtes slik at vi får vite hva ungdom er opptatt av 

- Møteplasser på tvers av bygdene? Hva ønsker ungdom? 

- Trafikksaker må rådet spille inn til Trafikksikkerhetsutvalget ved leder Ola Loe. 

Ungdomsrådet har møte og talerett i utvalgene, men kan ikke stemme. Spørsmål fra rådet 

om rådet kan bli fast medlem av utvalget? Sigurd kan sjekke med Ola. Man må finne gode 

samarbeidsformer. Ola Loe vil være kontaktpersonen dersom rådet har saker som bør 

behandles i trafikksikkerhetsutvalget.  

- Få flere ungdom engasjert i UKM 

- Man må aldri tro at mobbing forsvinner, det må forebygges aktivt hele tiden. Her er voksne 

viktige rollemodeller og må også delta aktivt i arbeidet. Man må jobbe med holdninger både 

blant voksne og ungdom. Sigurd råder rådet til å se litt rundt hva som er gjort andre steder. 

Kan man få noen gode ideer fra andre kommuner? 

-Samferdselssaker kan adresseres direkte til Sigurd som tar dette videre til fylket. 

Formannskapet fungerer som kommunikasjonsutvalg. Offentlig kommunikasjon er kjempe 

viktig for alle innbyggerne. Sigurd anbefaler at ungdomsrådet lager en oversikt over 

trafikksituasjonen/ manglende busstilbud som Sigurd kan ta videre til formannskap og videre 

til fylket. Hvilke ruter bør være tilstede, hva er behovet. Vær konkret.  

- Kultur er viktig for at kommunen skal være attraktiv for barn og unge. Det bør ikke kuttes i 

kulturmidler, det hjelpes oss ikke i framtiden. 

 

Rebekka orienterer om hva rådet jobber med 

- UKM 

- Møte med eldrerådet og funksjonshemmedes råd 

- Trafikksituasjonen på skoleveiene/ skolene 

- Ungdomsarrangement gjennom året 

- Aktuelle saker som rådet ønsker å jobbe med 

 

Sak 8: Ung Kultur Møtes 

Kafe: Sirianna spør russen om de kan ha kafeen.  

Presentasjon: Hanne har sendt denne ut på epost til medlemmene 

Fagpanel: Benjamin og Sirianna (Sirianna er juryleder). Fagpanel må være på plass til 1. mars. 

Rekruttering: alle inn på sine skoler + Helmine og Hanne via facebook  
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Produksjonsleder: Hanne og Rebekka 

Vertskapsansvarlig: Marius Nygård  

Markedsføringsleder: Helmine (+ alle sammen) 

Teknisk produksjon: Benjamin Pedersen og Ørjan Vatneberg 

Leder for vertskap og scenearbeidere: Marius Nygård 

Scenearbeidere: Kristoffer, Ingunn, Siv, Johan og Marius 

 

Rådet jobber videre med UKM i neste møte.  

 

Sak 9: Utfordre politikerne til volleyballkamp 

Forslag til dato og sted er 19. mars i Ørneshallen. 

 

Neste møte er fredag 9. februar kl. 10.30. 

Sted: Bolga møterom, rådhuset.  

 

 

 

Med hilsen 

Meløy Ungdomsråd 

 

 

Hanne Barvik 

Kulturkonsulent 

Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 

 

 

 

 

 

 


