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Deres ref. Vår ref. Dato  
   12/00055-90 02.10.2020          

 

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte 

Dere innkalles til møte torsdag 22. oktober kl. 18.00 i kommunestyresalen, kommunehuset 
(den gamle delen). 
 
Smitteverntiltak i forbindelse med møtet: 
Er du syk (f.eks. feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon) kan du 
ikke delta på møtet. 
Dere må vaske hendene med antibac. før dere går inn i kommunestyresalen. Alle 
berøringsflater i kommunestyresalen er desinfisert før møtet. Det vil være mer enn 1 meter 
mellom hver sitteplass i salen. 
 
NB! De to siste møtene i Barn- og unges kommunestyre (BUK) har ikke blitt gjennomført på 
grunn av manglende oppmøte fra medlemmene. Jeg oppfordrer alle til møte opp. Hvis du 
ikke kan møte må du så fort som mulig melde fra til meg på SMS eller e-post: 
tlf. 92035358. 
e-post:  tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no) 
 
Saker: 
01/20 Konstituering av nytt Barn- og unges kommunestyremøte (BUK). 
Informasjon om BUK v/tjenesteleder for kultur. Se vedlagte reglement for BUK. 
Valg av leder og nestleder. 
 
 
02/20 Tildeling av tiltaksmidler – 2020. 
Lag/foreninger og grunnskolen har søkt om tiltaksmidler (økonomisk støtte) til 
aktiviteter/prosjekter/kjøp av utstyr. Se vedlagte oversikt. Det er kr 15.000 som skal 
fordeles. 
Tiltaksmidler må brukes i 2020. 
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03/20 Aktiviteter/anlegg/oppholdssteder for barn og unge. 
Hva slags aktiviteter/anlegg vil barn og unge ha? 
Hvor skal dette foregå/plasseres? 
 
Dere skal jobbe i små grupper (med god avstand mellom hver enkelt) med dette temaet og 
legge frem forslagene for de andre medlemmene i BUK etter gruppearbeidet. 
 
 
04/20 Orientering om saker i Hallingdal ungdomsråd (HUR). 
Vilde og Otylia orienterer om saker som har vært behandlet i HUR f.o.m. november 2019 – 
t.o.m. oktober 2020. 
 
 
05/20 Eventuelt 
 
 
Tor-Even Lysfjord 
Tjenesteleder kultur 

 

Kopi til: Ordfører, rådmann, OSK v/leder, kommunalsjef oppvekst og kultur, Nesbyen 
ungdomsskole og Nesbyen barneskole. 

 

 

Medlemmer i barn- og unges kommunestyre 2020 – 2021: 

Linnea Sofie Øye Sekse, Espesetvegen 18, 3540 Nesbyen 

Ingeborg Renslo, Espesetvegen 295, 3540 Nesbyen  

Fredrik Asplin, Slettevegen 62, 3540 Nesbyen 

Marius Engelstad, Rådyrfaret 13, 3540 Nesbyen 

Sara Beugelsdijk, Blingsmovegen 8, 3540 Nesbyen 

Kusai Khaled Aloklah, Høvabakken 26B, 3540 Nesbyen 

Otylia Marie Kajda, Bokfinken 12, 3540 Nesbyen 

Vilde Rolland Johansen, Tyriveien 7, 3540 Nesbyen 

Bjørn Egil Tørrissen, Liagardan 169, 3540 Nesbyen 

 



 
 

 

 

 


