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SLT og 16. mai
Ruskonsulent Tommy Westblikk var inne og snakket med ungdomsrådet om 16. mai
arrangementet og litt om SLT. Ungdommene ønsker at arrangementet blir litt kortere og
heller begynner en time senere. Det kom forslag på Quiz, Åpen scene og at man kan høre
med bandet Innestæmme om de kan spille på arrangementet. Tommy tar med seg forslagene
i planleggingen.

Foredrag med Simen Almås
Vi har fått tilbud om et foredrag med Simen Almås, som er overlevende etter 22. juli. Heidi
spurte om dette kunne være interessant å gjøre sammen med folkehelsekoordinator.
Ungdomsrådet ville gjerne at dette skulle arrangeres. Heidi tar kontakt med
folkehelsekoordinator og ser om hun kan få booket foredraget til våren.

Fordeling av ungdomsrådets midler
Det har kun kommet inn èn søknad om midler. Søknaden kommer fra ungdomstrinnet på
Sørarnøy, der de søker om kr. 3.550,- til sosiale tiltak. Denne søknaden innvilges. Resten av
midlene forsøker vi å sette av på fond, slik at det kan brukes på et felles
ungdomsarrangement etter nyttår.

Felles ungdomsarrangement
Det er enighet om at det ønskes et felles arrangement for ungdomsskolene. Det bestemmes
at det blir en vinterfest.
Som en start på planleggingen bestemmes det at foreløpig dato settes til 15. februar og at
det skal være på kulturhuset.
Representantene tar med seg følgende arbeidsoppgaver hjem og ber der om hjelp fra sine
medelever:
Lasse/Isabel- dekor
Lili/Tuva- baker
Anton/Adele- Underholdning
Joakim/Thea- musikk
Heidi booker transport og kulturhuset. Hun ordner også plakater. Vi hører med Karolina om
hun kan fotografere.

Møteplan våren 2109
Følgende møteplan ble vedtatt:
22. januar
26. mars
7. mai
I etterkant av møtet viser det seg at Heidi må reise på studiesamling 21.- 22. januar. Første
møte må altså flyttes en uke og blir 29. januar.

Med hilsen

Heidi C. Bakke
Kulturmedarbeider
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