
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: , TEAMS 
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt: 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Oliver Løvli Leder UR 
Tony Cock Medlem UR 
Mathias Nilsen Medlem UR 
Emil Johansen Medlem UR 
Sondre Hovdenak Isaksen Medlem UR 
Ingeborg Wennberg Mo Medlem UR 
Kine Monsen Medlem UR 
Veronje Simonsen Medlem UR 
Jimmy Blomli Nestleder UR 
Aleksander Hansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tony Cock Medlem UR 
   

 
Merknader 
Møte på Teams, derfor ikke signatur, men (s.). Medlem Tony Cock hadde ikke meldt forfall, 
men møtte ikke. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 9/20 Høring: Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020-2024/ 
Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš 
doaimmaide ja olgodaddamiidda 2020-2024 

 2015/545 

PS 10/20 Idémyldring for 25-års-markering av Kåfjord 
ungdomsråd 

 2015/545 

 
Møtet ble avholdt i tidsrommet 15.30-17.00. 
  



PS 9/20 Høring: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2020-2024/ Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja 
olgodaddamiidda 2020-2024 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 01.04.2020  

Behandling: 
Ungdomsrådet gikk gjennom og behandlet planforslag for Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, blant annet ved å gå gjennom oppgaver de hadde fått tildelt på forhånd.  
 
Ungdomsrådet er samstemte om viktigheten av møteplasser i nærområder som forener både 
friluftsliv og sosialt samvær.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Ungdomsrådet ønsker at det spesielt jobbes med å tilrettelegge for møteplasser i nærområdet.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ungdomsrådet gjennomgår forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2020-2024 
2. Ungdomsrådet kommer med eventuelle innspill til forslag til Kommunedelplan for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 
3. Eventuelle innspill sendes skriftlig på mail til post@kafjord.kommune.no 

 
 
 

PS 10/20 Idémyldring for 25-års-markering av Kåfjord ungdomsråd 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 01.04.2020  

Behandling: 
Ungdomsrådet drøftet og kom med innspill til planlagt markering av 25-års jubileet for 
ungdomsrådet. Det ble drøftet tid, sted, hvem som skal komme, innhold i markeringen, antall 
dager, kulturelle innslag med mer.  
 

Vedtak: 
Ungdomsrådet ønsker man skal forsøke å tenke stort i anledning ungdomsrådets 25-års 
jubileum. Ungdomsrådet ønsker en markering i november 2020 med mat- og drikkeservering, 
mange inviterte, konsert, kahoot, politisk debatt og at det hele skal være gratis.  
Det planlegges et nytt møte for videre planlegging i juni.  
 



 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord ungdomsråd idémyldrer om en markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år 
2. Kåfjord ungdomsråd kommer med forslag til rammer for markeringen 
3. Kåfjord ungdomsråd fordeler arbeidsoppgaver i forbindelse med en markering  

 
 


