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Årsmelding 2018 - Barne - og ungdomsrådet.
Rådmannens innstilling:
Barne- og ungdomsrådet tar årsmeldingen for 2018 til orientering

Bakgrunn:
Jfr. reglement for Barne- og ungdomsrådet vedtatt i kommunestyret 19.10. 2012 skal det utarbeides
årsmelding om virksomheten.
Årsmeldingen er utarbeidet med bakgrunn i møteprotokollen for barne- og ungdomsrådet.
Saksutredning:
Herøy barne- og ungdomsråd har for 2018 har hatt følgende sammensetning:
Medlemmer
Louise Prestø, leder
Andreas Johansen, nestleder
Håvard Bringsli
Frida Prestø
Live Hov Grønbech

Varamedlemmer
Theodor S. Norum
Anne- Berit Iversen
Kristiane Lenning
Thomas A. Karlsen
Jonas Jakobsen

I 2018 er det avholdt 3 møter og behandlet 7 saker.








1/18 - Årsmelding 2018 Barne – og ungdomsrådet
2/18 – Årsberetning og regnskapsavslutning 2017
3/18 – Tertialrapport pr. 30.04. 2018
4/18 – Tertialrapport pr. 31.08. 2018
5/18 – Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2018
6/18 – Møteplan for 2019
7/18 – Budsjett 2019 – økonomiplan 2019 - 2022

I møtet 05.03.18 ble det fra adm. v/ Jan gitt en orientering om barne –og ungdomsrådets arbeid.
Det ble også gjennomått e. e- post m/ vedlegg: Tiltak Ungplan 2017 – 2019 fra Ungdommens
Fylkesråd v/Aurora Adolfsen.
Etter møtet tok Live Hov Grønbech opp følgende:
Barne – og ungdomsrådet i Dønna planlegger å arrangere et møte/ seminar med Tale Maria Krohn
Engvik som kaller seg Helsesista og holder foredrag om kommunikasjon og psykisk helse.
Herøy barne- og ungdomsråd sammen med elevrådet ved Herøy skole følger opp saken og ser på
muligheten for et samarbeid med Dønna, men ønsker om mulig å arrangere foredraget/seminaret på
Herøy i skoletiden.
I møte den 13.06.18 skulle Roar Aune orientere om ungdomsklubbens arbeid og Karina Kilvær,
helsesøster skulle orientere om arrangementet på Dønna. Disse orienteringene ble utsatt til neste
møte.
I møte den 01.10. 18 tok leder Louise opp melding fra helsesøster om åpen helsestasjon.
Tilbudet om åpen helsestasjon bør kunngjøres bedre og det bør informeres om dette i klassene på
skolen.
I møte den 10.12.18. var rådmann Geir Berglund og orienterte om budsjett og økonomiplan.
Roar Aune og leder i ungdomsklubben var og orienterte om ungdomsklubbens arbeid.
Annet:
Ingen fra barne- og ungdomsrådet deltok på ungdommens fylkesting i Bodø.
Ingen fra barne- og ungdomsrådet deltok på ungdomsrådskurs og årsmøte i Helgeland ungdomsråd
i Tärnaby.

