
Møtereferat fra Meløy Ungdomsråd 24. januar 2020 

Til stede: 

- Marius Torrissen 

- Jørgen Stormo 

- Simon Johan Myrvang 

- Carl Wilhelm Andersen 

- Julie Kvarv 

- Sunniva Aasen Pettersen 

- Erlend Myrvang Bakken 

- Tobias Stub Skaland 

- Maria Olsen (vara for Krister Lorentsen) 

- Marlene B. Karlsen (folkehelserådgiver) 

- Mette Haurum (kulturkonsulent og sekretær) 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. Ingen som har saker til eventuelt. 

Sak 2: Godkjenning av referat fra møtet 10. desember 2019 

Oppsummering av forrige møte. Referat godkjent. 

Sak 3: Oppfølgning av gjestebud  

Nesten alle i MUR har gjennomført gjestebudet. Tilbakemeldingene fra gjennomføringen av 

gjestebudet var at det hadde vært greit. For noen hadde det vært litt vanskelig å få gjestene til å 

snakke, men det kom etter hvert. Ungdomsrådet ga gode råd og tips til de som skal ha gjestebud i 

uka som kommer. Fristen for å levere inn referatene er 16. februar. På neste MUR-møte tirsdag 25. 

februar skal representantene presentere resultatene. På dette møtet vil også representanter fra 

ungdomsklubben på Halsa og i Glomfjord til stede, samt Marthe Øijord fra ungdommens 

distriktspanel. 

Sak 4: Prioritering av søknader til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 

Folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen gjennomgikk søknadene til den nasjonale 

tilskuddordningen for å inkludere barn og unge. Etter gjennomgangen, skrev representantene en 

individuell prioriteringsliste ut ifra hvilke søknader de mener burde prioriteres å få støtte. Listene ble 

lagt sammen til følgende topp 3 prioriteringsliste: 1) Alle med i Meløy - Kulturkontoret, 2) Glomfjord 

utstyrssentral – Glomfjord Grendelag., 3) Ferieopphold på Nyheim gård – Inn på tunet Nordland SA 

De to andre søknader var fra Ørnes skytterlag til lånesentralen samt fra Spildra skole til innkjøp av 

kanoer. 

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av nye vedtekter  

Vi gikk igjennom alle vedtektene og de ble godkjent av Ungdomsrådet.  

Sak 6: Godkjenning av møteplan vår 2020 

Av ulike årsaker har noen representanter ikke mulighet til å komme på møte på bestemte ukedager. 

Derfor tok vi en prat om hvilke dager som funker og ikke funker. Heretter fikk vi satt opp en 



møteplan for de neste 3 møtene. De neste møtene vil bli tirsdag 25. februar, torsdag 26. mars og 

onsdag 29. april. Vi setter opp flere møter om det blir behov for det. 

Sak 7: Diverse 

Oppdatering på UKM: Vi har bare 10 innslag og det er 2 dager igjen til påmeldingsfristen. Alle får til 

oppgave å oppfordre ungdommer til å melde seg på UKM. Vi har UKM-møte med Rødøy og Gildeskål 

28. januar hvor Julie og Sunniva vil delta. I etterkant av det vil Mette sende ut en plan til hele MUR. 

Ungdomsrådet kom med forslag til hvem som kan sitte i fagpanelet og oppfordret oss til å utvide 

påmeldingsfristen til 2. februar. Dette vil vi ta med på UKM-møtet. 

Scene UNG: Grunnet avlysning av arrangementet i november 2019 ønskes rådets mening om de 

foreløpige planene rundt scene ung 30.-31. mai 2020. I tillegg til kursene, er tanken å åpne Joker’n 

lørdag kveld til pizza og Champions League finale om dette er mulig. Det var stor oppbakking til dette 

i rådet og de foreslo også å ha utstilling/framføring av det som har blitt produsert og laget på 

kursene. Mette går videre med ideene. 

MUR-facebookside: Denne siden har ingen administrator og vi kommer derfor ikke inn på siden. 

Spørsmålet til ungdomsrådet er, om vi trenger en MUR-facebookside eller om det holder med 

instagram og snapchat? Det var ulike meninger om dette. Vi lar siden ligge litt, og prøver i stedet å 

være mere aktive på instagram og snapchat. 

 

Neste møte er tirsdag 25. februar. 


