Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Ungdomsråd
Møtested:

Einevarden 3. etg. Rådhuset

Møtedato:

26.03.2014

Tidspunkt:

14:15 - 15:45

Til behandling:

Saksliste nr. 004/14 - 005/14

Medlemmer:
- Daniel Gangeskar (Leder)
- Bjørnar Hals (Nestleder)
- Caroline Strand (Medlem)
- Elise Silden (Medlem)
- Andrea Cathrine Lillebø (Medlem)
- Marius Henriksen (Medlem)
- Gunnar Itland (Medlem)
Varamedlemmer:
- Siv Mathilde Oldeide (Varamedlem)
Fra administrasjonen møtte:
Dagny-Ann Gangeskar
Forfall:
- Margrethe Eggesbø (Medlem)
Av 8 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 8Lim inn fra sru her

Måløy 26.03.2014

Dagny-Ann Gangeskar

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

004/14

Godkjenning av møteprotokoll

005/14

Referatsaker

Havfiskefestivalen v/Jan Holvik deltok på møtet og orienterte om Havfiskefestivalen 2014 sine
tankar om ungdomsarrangementet fredag 1. aug.
Havfiskefestivalen stiller teltet til disposisjon som i fjor. Mulige endringar inne i teltet, men der vert
plass til eit ungdomsarrangement.
Havfiskefestivalen ønsker å sponse RIB-båten med ein eigenandel kr 100,- for passasjerane.
Ungdomsrådet ønsker å ha arrangement frå kl 19.00 – 23.00, med RIB-båten tilgjengelig frå kl.
18.00. Jan Holvik sjekkar med Thomas Hagen om oppstart kl 18.00 er OK.
Det vil bli mulighet for transport heim i Vågsøy, etter samme modell som frå ungdomsklubben.
Ungdomsrådet må spørre Frivilligsentralen om å stille med vakter.
Ungdomsrådet ønsker DJ, Holvik undersøker med styret i Havfiskefestivalen om dei vil sponse DJ,
eventuelt vil Ungdomsrådet bruke av eigne midlar.
Bjørnar sjekker med Kenneth Bjerke om pris, Dagny-Ann sjekkar med Nils Petter Kvalheim om
pris.
Om mulige andre artistar vil Ungdomsrådet ta opp på neste møte 30. april.
Det vil ikkje bli kiosk i år.
Ungdomsrådet vil promotere arrangementet i avisa og sosiale media, også til nabokommunane.
Havfiskefestivalen set det inn i sitt program og si profilering.
Aldersgrense frå fødselsår 2001.
Det er viktig å markandsføre arrangementet i alle mulige media og i god tid..

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
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Endelig vedtak i:
Ungdomsrådet

Møtedato
26.03.2014

Arkivsaknr.:
14/437

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

26.03.2014 Ungdomsråd
Møtebehandling:
Ingen merknad.

Votering
Rådmann si innstilling samrøystes godkjent.
UR-004/14

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.

Saksnummer
004/14

Saksansvarlig:
Dagny-Ann Gangeskar

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Ungdomsråd

Møtedato
26.03.2014

Endelig vedtak i:
Ungdomsrådet

Arkivsaknr.:
14/436

Saksnummer
005/14

Saksansvarlig:
Dagny-Ann Gangeskar

Referatsaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

26.03.2014 Ungdomsråd
Møtebehandling:
Praktikant Helene Inselseth og SLT-koordinator orienterte om planprosessen for Folkehelseplanen
for Vågsøy 2014-2014.
Helene Inselseth snakka om at det er viktig for Ungdomsrådet å engasjere seg i planarbeidet for
folkehelseplanen. Det er også viktig å tenke på psykososial helse i folkehelseperspektivet.
Ungdomsrådet ønsker å bli involvert i alle delar av planarbeidet, og ha muligheta til å komme med
innspel

Votering
Rådmann si innsilling samrøystes godkejnt.
UR-005/14

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

14/483

Dok.dato
S

15.01.2014

Avsender/Mottaker

Tittel
Planprogram for folkehelse i
Vågsøy kommune 20142018

