
 
 

Referat fra møte i Sirdal ungdomsråd 18.09.18 
 
Sted:   Biblioteket, Tonstad 
 
Til stede: Odd Inge Guddal, Bjørnar Bjørnestad, Ruben Meriloo, Tonje Ovedal, Tord Hegre,  
  Marius Nygård Fidjeland og Alf Sveinung Haughom (sekretær i påvente av ny    
  ungdomsarbeider) 
 
Sak 1 Generell info om ungdomsrådet: 
 Alf Sveinung gikk gjennom retningslinjer som er utarbeidet for Sirdal ungdomsråd i tillegg til 
 generell info om hva SUR skal arbeide med. 
 
Sak 2 Valg av leder og nestleder: 
 Odd Inge ble enstemmig valgt som leder 
 Tonje ble enstemmig valgt som nestleder 
 
Sak 3 Skatepark på Tonstad: 
 Bakgrunnen for at saken ble tatt opp, var signaler fra SUR i vår der det ble stilt spørsmål ved om 
det  
 var skatepark ungdommen egentlig ønsket å bruke 500.000,- på.  
 
 SUR konkluderte nå med at de ønsket at en skulle jobbe videre med å få anlagt et slikt anlegg i 
 området ved Tonstad skule/idrettsanlegget. SUR var opptatt av at anlegget måtte være 
 fleksibelt slik at det også kunne brukes med sparkesykkel osv. Ble det midler til overs var det  
 ønske om å kunne bruke disse på en enkel trampolinepark i samme områder. Plassering må  
 vurderes opp mot bygging av en eventuell flerbrukshall.  
  

Ruben ble valgt som ny representant fra SUR til planleggingsgruppa for skateanlegg. 
 
Sak 4 Møte med oppvekst og levekår 17.10.2018: 
 Alle som sitter i ungdomsrådet hadde mulighet til å være med på møtet med politikerne 
 17.10. 
 
 Det var enighet om at alle skulle presentere seg med navn og hvilken skole de  representerte.  
 Saker som var aktuelle å "lufte" med utvalget var flerbrukshall, generelle ungdomstilbud, stilling  
 som ungdomsarbeider m.m. 
 
 Jeg ønsker å utfordre dere til å komme med tre (3) konkrete tiltak hver på tiltak/aktiviteter  
 dere mener er viktige å få på plass/videreføre i årene framover og som presenteres for  
 politikerne.  
 
Sak 5 Info om stilling som ungdomsarbeider: 
 Saken blir endelig avgjort i kommunestyret 18.10. Innstillingen fra formannskapet er at det blir  
 videreført en 30% stilling som ungdomsarbeider. I utvalg for oppvekst og levekår foreslo de 50%  
 stilling.  
 
Sak 6 Kommunal fritidsklubb: 
  Klubben startet opp fredag 14. september. 
  

I påvente av om det blir ansatt ungdomsarbeider, blir klubben inntil videre "foreldrestyrt". Alf 
Sveinung poengterte at klubben var for ungdommer i hele Sirdal og at det ville bli satt opp 



transport fra Øvre Sirdal om dette var ønskelig, jf. tidligere ordning. Det hadde vært mange fra 8. 
klasse på første klubbkveld.  

 
Sak 7 Eventuelt:   
 * Ønske om å sette opp fast transport til Bjørnestad skitrekk i vinter fra Tonstad slik at   
           ungdommen kunne komme seg til og fra. 
 * Arrangere tur i regi av klubben, for eksempel til et skitrekk i Øvre Sirdal.  
 * Turer til andre steder, gokart ble nevnt og Rush. 
 
Alf Sveinung Haughom 
Sekretær 
 
 
  
   
    
 
   
 


