
 

 

Innkalling til Ungdomsråds møte 
 

 

 

Møtedato:   27.03.19   Dato: Brøstadbotn 13.03.19 

Møtetidspunkt:   16.30-18.00 

Møtelokale:  Nordavindshagen 

 

Tilstede: Helene, Oda, Estine, Natthanan og Markus.  

 

Meldt Forfall: Marte, Trine og Benedicte.  

 

Dagsorden: 

 

 

Sak 1/2019 

Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: 

 

Innkalling er godkjent.  

 

 

Sak 2/2019   

Godkjenning av protokoll fra styremøte Ungdomsrådsmøte 17.10.18.  
Forslag til vedtak: 

 

  Protokollen godkjennes.  

 

 

Sak 3/2019 

 Evaluering av juleballet 

  

 Hva var bra, hva kan vi gjøre bedre?   

 

             

Aldersfordelingen var bra. Var rundt om 70 stk som deltok iløpet av kvelden. 

potetgull vs grønnsaker= seier til grønnsaker. Dip fungerer bra.  

Salg av brus. Fotograf godt besøkt.  

Ingen negative tilbakemeldinger.  

Felles dansing dro flere med på dansegulvet blant de eldre. Dansekonkurranse på de minste.   

Undersøke muligheten for hva som kan gjøres for å få større oppslutning for de eldste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 4/2019 

 Mpower lederutvikling Midt Troms   

  

 Kort informasjon om hva dette går ut på.  

   

 Mye sosialt, blir kjent med seg selv å trygg på seg selv, lære seg hvordan man selv kan bli en 

best mulig leder. Hvilken ledertype man er og hva kan man gjøre før å bli en bedre leder.  

 

ungdommene fra Dyrøy Ungdomsråd som deltar har bare positive tilbakemeldinger å tar med 

seg mye lærdom i fra dette. De sitter med følelsen av at de får utviklet seg selv.  

 

De føler seg sett og hørt samt svært inkludert i programmet.  

 

 

Sak 5/2019 

 Aktiviteter framover  

  

 Hva ønsker vi å gjøre framover? Har vi noen aktiviteter vi kan arrangere?  

  

 Forslag at Ungdomsrådet stiller med «bubbel balls» på torgdagen.  

Forslag om å arrangere vinterdag på Finnefjellet. 

Forslag om å få frilufts camp.  

Ønsker å arrangere tur til Millionfisken 4 juli.  

 

  

 

 

Sak 6/2019  

 Møte plan 2019 

 

 27 mars 2019 

 13 juni 2019 Delta på kommunestyremøte 

 7 oktober 2019 

             9 desember 2019  

  

  

   

Eventuelt  

Valg av URMT representant  

Nytt medlem fra Dyrøy Ungdomsråd til URMT må velges innen 14 juni. 

Valget skal gjennomføres med anonym stemmegivning.   

  

Bestemmelser vara:  

Personlig vara.  

 

Leder – Nestleder vara 

Nestleder – Medlem vara  

Helene Sofie Jensen– Estine Sæbbe 

Marte R. Olsen – Natthanan Saengtapun 

 Trine Cruickshank – Benedicte Kristiansen  

  Ekstra vara: Veronje Johansen  

 

 



 

 

Orienteringssaker: 

- Budsjettet for året  

- Møtegodgjørelse  

- Klubben – hva skjer – skjer det noe? Hva tenker ungdommen  

- Det orienteres rundt vedtaket gjort i OpOm 29.10.18 PS 26/18 forslag om møtegodtgjørelse 

for medlemmer i Ungdomsrådet.  

- Det orienteres rundt vedtaket gjort i Kommunestyremøtet 11.10.18 PS 47/18 Nytt 

hovedreglement for styrer, råd og utvalg og delegeringsreglement 2018/461.  

 

 

 

 

Møte oppheves kl 17.48.  

Marthe Wilhelmsen 

Koordinator Dyrøy Ungdomsråd 


