Søknad om straksmidler fra Bodø Ungdomsråd

MAL

Organisasjon:
Charlotte Nyheim, Stormen bibliotek v/Unge Stormen, Postboks 289, 8001 Bodø
Eller annen adresse hvis det er lag, organisasjoner eller foreninger
Kontaktperson, med telefonnummer:
Charlotte Nyheim, Tlf .. .. .. ..
Søknadssum: 32 650
Kontonummer: Overføres til Bodø Kommune, merkes med Unge Stormen, prosjekt nr. 00000
ansvars nr. 0000.
Kontonummer vis det er en søknad fra lag, organisasjoner eller foreninger
Formål:
Vi er 5 ungdommer fra Unge Stormen, både styringsgruppa, styret og tekniker gruppen til US som har satt
oss ned og prøvd å skrive en søknad til BUR.
Årsaken til at vi skriver denne søknaden er fordi at både vi og mange flere ungdommer ønsker å få en
bedre og finere ungdomsavdeling på Stormen bibliotek. Ved mange flere ungdom, mener vi de
ungdommene vi har snakket med som bruker mye av sin tid i ungdomsavdelingen, og generelt nettverket til
Unge Stormen.
Vi føler og tenker at det er «kaldt» og for voksent i ungdomsavdelingen per nå. Vi ønsker å skape den om til
en plass der ungdom føler seg hjemme og har det koselig. Med andre ord, å gjøre den til et mer
velkomment møtested som er ungdomsvennlig. Vi ser på det som et miljøskapende tiltak av ungdom og for
ungdom, ved å pynte den mer opp og gjøre den til et sted der ungdom vil være.
Vi trives veldig godt med å være i ungdomsavdelingen og det er ofte mange arrangementer der for
ungdom som vi deltar på. Blant annet bruker Unge Stormen å ha filmkvelder, jammekvelder, strikkekvelder,
brettspillkvelder og mye annet i avdelingen. På disse kveldene kommer det helt opp til 50-60 ungdommer.
På en generell basis, så er det rundt 50 ungdommer innom avdelingen i løpet av en dag.
I all hovedsak ønsker vi å kunne utsmykke ungdomsavdelingen slik at ungdom generelt får et «eierskap» til
den, syntes det er koselig, trivelig og er relevant for ungdom.
For eksempel, ønsker vi å skape et japansk inspirert hjørne i avdelingen. Med japansk bord, kopper, grønn
te (til pynt), bambustepper, sitteputer og dekorasjonsputer. I den delen vi tenkte å ha dette hjørnet, er det
allerede en stor hylle med manga (japanske tegneserier).
Gitaren er til både pynt og til bruk for at ungdommer som er interessert kan øve seg og spille. Unge
Stormen har jammekveld en gang i måneden, og da kan ungdom ha mulighet til å låne den om de ikke har
egen.
Så det vi spør om i denne søknaden, er om vi kan få muligheten til å kjøpe diverse møblement, inventar og
kult utstyr å henge opp.
Håper på god tilbakemelding.
Med beste hilsning
Navn og alder på ungdom

Medlem Unge Stormen

Budsjett
(Her skal alle inntekter og utgifter føres opp)

Inntekter

Kr

BUR

32 650

SUM

32 650

Utgifter

Kr

Sitteputter for gulv/ dekorasjonsputer/pledd

2000

Infoskjerm med kun ungdomsrelatert
15 000
informasjon om arrangementer o.l. m/oppheng
Japansk trebord

2000

Bambustepper

2000

Japanske kopper og grønn te

1000

Staffeli for å henge opp kunst laget av ungdom 1400
Belysning

1250

Høyttalere med oppheng som står fast i
ungdomsavdelingen

5000

Gitar for å henge opp på veggen m/oppheng

3000

SUM

32 650

Søknaden sendes til: Inger Lund, Inger.lund@bodo.kommune.no

