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Referat fra styremøte 

Torsdag 5.mars 2009, kl. 19.30. 

                         Sted: Kattfjord skole 
 

Tilstede  

Leder Ann-Sissel Westgård 

 Unni Yttergård 

 Jorun Minde 

 Kai-Morten Brox – meldt frafall 

 Hermod Olsen- frafall (ikke meldt) 

1. Vara Lars Tore Dalsbø 

2. Vara Per Bakke 

3. Vara Arne Hustad- meldt frafall 

Saksnr.: Sak 01/09 

Sak: Godkjenning av denne innkalling og referat fra styremøtet 10.02.09 

Saksopp- 

lysninger: 

Ingen merknader 

Vedtak: Godkjent. 

Saksnr.: Sak 02/09 

Sak: Konstituering av styret 

Saksopp- 

lysninger: 

Nestleder: Unni Yttergård 

Kasserer: Jorun Minde 

Sekretær: Kai-Morten Brox 

Styremedlem: Hermod Olsen 

Vedtak: Godkjent. 

Saksnr.: Sak 03/09 

Sak: Oppsummering årsmøtet 2008 

Saksopp- 

lysninger: 

- Referat leveres hver husstand. 

- Kai forventer å ha dette ferdig innen førstkommende helg. 

Vedtak:  

Saksnr.: Sak 04/09 

Sak: Sammenslåing av utviklingslagene i Kattfjord 

Saksopp- 

lysninger: 

- Vedtatt på begge årsmøtene. 

- Veien videre. 

- Hvem kan tenke seg å jobbe videre med denne saken? 

Vedtak: Unni og Ann-Sissel representanter i en samarbeidsgruppe som skal jobbe mot 

sammenslåing. Ann-Sissel tar kontakt med NKU for å avtale et møte. 

Saksnr.: Sak 05/09 

Sak: Raudfjellet vindkraftverk 

Saksopp- 

lysninger: 

- Ny info.? 

- Saken står helt stille. 

- Pilotturbinen har konsesjon til 1.1.12. Her må vi være oppmerksom! 

Vedtak: Styret forfølger saken i løpet av mai/juni. 
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Saksnr.: Sak 06/09 

Sak: Parkeringsplasser Otervika 

Saksopp- 

lysninger: 

- Brevet til transport-, energi- og miljøkomiteen. Vet vi noe om dette? 

Jonas Eilertsen har ikke lagt saken frem for komiteen, og er heller 

interessert i at saken skulle komme opp. Frid Fossbakk vil jobbe for å 

få den saken opp, og hun vil også fremme saken for vegsjefen. 

Hvorvidt kan Jonas Eilertsen fremstå som sensurinstans? 

- Hvordan jobber vi videre med saken?  

Vedtak: Brevet sendes til resten av komitémedlemmene og kommunestyret, og 

samtidig også som åpent brev til ordføreren i avisene.  

Lage en overordnet tiltaksplan for hvordan vi mener det bør prioriteres ift. 

trafikksikkerhet som vi presenterer for DaSilva/Øwre/Bertheussen (?) . 

Saksnr.: Sak 07/09 

Sak: Trafikksikkerhet langs riksvei 862 

Saksopp- 

lysninger: 

- Brevet til transport-, energi- og miljøkomiteen. Vet vi noe om dette? 

- Gang og sykkelsti: Er dette noe vi bør begynne å jobbe for? 

- Rydding av krattskog i veikantene: Søknad? 

- Utbedringer av veien Nordfjord-Sandneshamn. 

Vedtak: Saken sammenføyes med sak 06/09. Rydding av krattskog settes opp som 

egen sak. Jorun og Unni forsøker å utforme en ny søknad vedr. ryddig av 

krattskog.  

Saksnr.: Sak 08/09 

Sak: Utkjøring på Lakstindsletta 

Saksopp- 

lysninger: 

- Sak fra årsmøtet: Utkjøringen heller utover mot havet, og har ingen 

sikring i nedkant. 

Vedtak: Saken sammenføyes med sak 06/09. 

Saksnr.: Sak 09/09 

Sak: Registrering i Brønnøysundregistret 

Saksopp- 

lysninger: 

- Jorunn informerer. 

- Skal vi avvente en evt. sammenslåing?  

Vedtak: Jorunn fyller ut papirene og sender inn. 

Saksnr.: Sak 10/09 

Sak: Rådmannens forslag til endringer i skolestrukturen 

Saksopp- 

lysninger: 

- Siste ukers ”lobbyvirksomhet”. 

- Behandles i oppvekstkomiteen 10. mars 

- Behandles i formannskapet 23. mars. 

- Behandles i kommunestyret 25.mars 

- Hvordan jobber vi videre med denne saken? 

Vedtak: AP går inn for å beholde 1.-7.trinn ved Kattfjord skole. 

Vi jobber videre med de andre politiske gruppene.  
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Saksnr.: Sak 11/09 

 Markedsføring av Kattfjordbygda 

Saksopp- 

lysninger: 

- Tilbud fra Bjørn Fagertun. 

- Hvordan dra med oss lokalt næringsliv og lag/foreninger? 

- Hvordan jobber vi videre med dette? 

Vedtak: Vi setter opp et møte, inviterer NKU,  

Lager en formell henvendelse til næringsaktører, (Per/Ann-Sissel) 

Saksnr.: Sak 12/09 

Sak: Flere boligtomter og økt tilflytting. 

Saksopp- 

lysninger: 

- Per Bakke opprettholder søknaden på 4 tomter, og har trukket 

søknaden på de 3 siste. Disse 4 er nå godkjent med 4 naustparseller. 

- Lars Tore jobber med et brev som synliggjør hvordan denne saken er 

behandlet, som er helt fjernt fra de politiske målsettingene som er satt.  

Vedtak: Utviklingslaget jobber videre med saken på generelt grunnlag for å synliggjøre 

behandlingen i kommunen. 

Saksnr.: Sak 13/09 

Sak: Eventuelt 

Saksopp- 

lysninger: 

- Eiendomsskatt: Store forskjeller mellom by og bygd. Utviklingslagene 

bruker eksempler som sendes inn til kommunen der vi etterspør svar. 

- Idémyldringsmøte i Straumsbukta vedr. utvikling av reiselivet på 

Kvaløya. 

Vedtak: Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag henger seg på de andre utviklingslagene i 

denne saken. 

Per og Ann-Sissel deltar på møte i Straumsbukta 18.03.09 

     

Møtet slutt 

kl:21.00 

    

     

     

Sted og dato:     

     

     

     

Signatur:   Signatur:  

 


