
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: TEAMS 
Dato: 22.09.2020 
Tidspunkt: 16:00 - 17:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Veronje Simonsen Fungerende leder UR 
Aleksander Hansen Medlem UR 
Kine Monsen Medlem UR 
Ingeborg Wennberg Mo Medlem UR 
Sondre Hovdenak Isaksen Medlem UR 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Oliver Løvli, Jimmy Blomli, Mathias Nilsen, Tony Cock og Emil Johansen møtte ikke.  
Det var ikke meldt forfall. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti Hovland Rennestraum Kulturkonsulent 

 
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. 
 

Veronje Simonsen (s.) Aleksander Hansen (s.) Kine Monsen (s.)   
 

Ingeborg Wennberg Mo (s.)  Sondre Hovdenak Isaksen (s.)  
 
 
 
 

 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/20 Innspill til KS sitt prosjekt: "e-ung"  2015/545 
PS 12/20 Videre planlegging av markering av Kåfjord 

ungdomsråd 25 år 
 2015/545 

 
 
 
 
 
  



 

PS 11/20 Innspill til KS sitt prosjekt: "e-ung" 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 22.09.2020  

Behandling: 
Sekretær gikk gjennom saken, da leder ikke var tilstede, og sekretær kjente til saken. Alle 
medlemmene gikk gjennom hver sin undersøkelse og svarte på egne vegne.  
  
Forslag på vedtak: Kåfjord ungdomsråd, inkludert koordinator, sender inn sine innspill til KS.  
Forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kåfjord ungdomsråd, inkludert koordinator, sender inn sine innspill til KS. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord ungdomsråd sine representanter svarer på undersøkelsen fra KS og gir innspill 

til deres prosjekt: «e-ung» 

 

 

PS 12/20 Videre planlegging av markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 22.09.2020  

Behandling: 
Kulturkonsulenten gjennomgikk hva ungdomskontakt og kulturkonsulent så langt har fått til ut 
ifra ungdomsrådenes innspill. Orienterte om forslag til program og hva man må gjøre fremover. 
Etterspurte forslag til endring/ nye innspill. Alle de tilstedeværende medlemmene uttalte seg om 
dette og var positive til skissert program. Ingen ønsker for endring. 
I tillegg ble det drøftet hvor vidt ungdomsrådet kunne tenke seg å forhøre seg med RUST om 
man kan benytte seg av de utestående midlene fra tidligere stedsutviklingsprosjekt til dette 
formålet.  
Det ble også drøftet litt forventninger til ungdomsrådet ift. denne markeringen.  
  
Forslag til vedtak: 
Kåfjord ungdomsråd, kulturkonsulent og ungdomskontakt fortsetter arbeidet med å planlegge 
markering ut ifra skissert program.  
Man sender RUST en henvendelse for å forhøre seg om man kan omdisponere utestående midler 
fra tidligere til dette formålet 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
Kåfjord ungdomsråd, kulturkonsulent og ungdomskontakt fortsetter arbeidet med å planlegge 
markering ut ifra skissert program.  
Man sender RUST en henvendelse for å forhøre seg om man kan omdisponere utestående midler 
fra tidligere til dette formålet 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord ungdomsråd vurderer, og kommer med tilbakemelding på foreløpige planer for 

markeringen 27.-28. november. 
2. Kåfjord ungdomsråd supplerer med eventuelle andre forslag til forbedring av foreløpige 

planer for markeringen.  
3. Kåfjord ungdomsråd fordeler ansvar og arbeidsoppgaver videre i planleggingsprosessen 

av markeringen. 


