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Nes Kommune

Barn- og unges kommunestyre

Deres ref.

Vår ref.
12/00055-78

Dato
06.11.2019

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte
Dere innkalles til møte torsdag 28. november kl. 18.00. Oppmøte i Utlånsbua, Alfarvegen
115 (gamle apoteket).
-Informasjon om Utlånsbua ved leder Bettina Langenes Efjestad.
Saker:
07/19 Konstituering av nytt Barn- og unges kommunestyre (BUK).
Informasjon om BUK v/tjenesteleder kultur. Se vedlagte reglement for BUK.
Valg av leder og nestleder.
Valg av to representanter til Hallingdal ungdomsråd.
08/19 Nytt bibliotek – hvordan vil barn- og unge ha det?
Se vedlagte skriv fra biblioteksjef Linda Sofie Øye. Utfyllende informasjon blir gitt på
møtet av biblioteksjef.
Gruppearbeid – medlemmene i BUK diskuterer hvordan de vil at nytt bibliotek skal
være.
09/19 Søknad fra Skjærgårds live – støtte til 10. klassefestival 2019.
Denne saken skulle vært behandlet i BUK-møte 11. juni 2019, men møtet ble avlyst
på grunn av at det var for få medlemmer tilstede. Saken tas opp på nytt. Se vedlagte
søknad. Skjærgårds live ble arrangert i Ål 20. juni.
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10/19 Tildeling av tiltaksmidler – 2. halvår 2019.
Det er anledning for lag/foreninger og grunnskolen til å søke om tiltaksmidler
(økonomisk støtte) til aktiviteter/prosjekter/kjøp av utstyr. Søknadsfrist: Senest
onsdag 27. november. Søknader sendes til: Nes kommune, kommunehuset
v/kulturenheten, 3540 Nesbyen eller til e-post:
tor.lysfjord@nes-bu.kommune.no
NB! Tiltaksmidler må brukes i 2019.
11/19 Gjennomgang av protokoller fra Oppvekst-, skole- og kultutvalget og
kommunestyret.

12/19 Eventuelt.

Tor-Even Lysfjord
Tjenesteleder kultur
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Kopi til: Ordfører, rådmann, OSK v/leder, kommunalsjef oppvekst og kultur, biblioteksjef,
Nes ungdomsskole og Nes barneskole.
Lag/foreninger for barn/unge får tilsendt egen informasjon om tildeling av tiltaksmidler 2.
halvår 2019.
Medlemmer i barn- og unges kommunestyre 2019 – 2020:
Vakare Karnilaite
Ida Tovsrud Brenno
Eirin Johansen Livgård
Anton Gluschenko
Martine Aaslid
Kristoffer Grimsgård Lerskallen
Otylia M. Kajda
Vilde Rolland Johansen, Tyriveien 7
Halvor Einar Merødningen

