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Referat fra styremøte 

Mandag 20.april 2009, kl. 19.00. 

                         Sted: Kattfjord skole 
 

Tilstede  

Leder Ann-Sissel Westgård 

Nestleder Unni Yttergård 

Kasserer Jorunn Minde 

Sekretær Kai-Morten Brox  

Styremedlem Hermod Olsen 

1. Vara Lars Tore Dalsbøe 

2. Vara Per Bakke – Meldt forfall. 

3. Vara Arne Hustad 

Saksnr.: 14/09 

Sak: Godkjenning av denne innkalling og referat fra styremøtet 05.03.09 

Saksopp- 

lysninger: 

 Spørsmål 

Sak 12. forrige styremøte. Info fra Lars Tore. Brev skrevet av Lars Tore er 

ikke fullført. Brevet stiles fra styret 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Referat godkjent med overnevnte merknad. 

Saksnr.: 15/09 

Sak: Årsmøtereferat 

Saksopp- 

lysninger: 

- Mail fra medlem påpeker feil ved årsmøtereferatet som ble sendt ut. 

- Underskrift fra referent mangler. 

- Sak 3 og 4 mangler vedtak i referatet. 

- Medlemmet etterspør nytt årsmøte slik at referatet blir riktig. 

- Hvordan løser vi denne saken? 

 

- Merknader til årsmøtet fra Sandneshamn. 

 Dårlig geografisk fordeling av styret. Sjøtun har 3 

styremedlemmer og 2 vara, Sandneshamn har 2 i styret og 1 

vara. 

 Påvirkning fra styret til valgkomiteen.  

Vedtak: Kai skriver vedlegg til Årsmøtereferatet som attesteres av resten av 

styret/årsmøtets desissorer. 

Svar sendes Oddmar Nilsen. 

Saksnr.: 04/09 

Sak: Sammenslåing av utviklingslagene i Kattfjord 

Saksopp- 

lysninger: 

- Referat fra møte i arbeidsgruppa 01.04.09 (Ann-Sissel/Unni) 

- Arbeidsgruppen ønsker synspunkter fra styrene på følgende saker: 

 Navn 

 Økonomi/innskudd i nytt lag. 

 Tenkt tidsplan frem mot sammenslåing. 

- Fellesmøte for styrene i NKU og S/SU mandag 27.april. 

 

Innspill: Første felles medlemsmøte under felles paraply kan mest dekkende 

kalles stiftelsesmøte. 

Vedtak: Styret mener navnet på sammenslått lag bør være Kattfjord Utviklingslag. 
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Saksnr.: 06/09 

Sak: Infrastruktur og trafikksikkerhet 

Saksopp- 

lysninger: 

- Info fra Statens Vegvesen og fra Transport, Energi og Miljøkomiteen. 

 Brev ble sendt til resten av komiteen og kommunestyret. 

 Leserinnlegg i avisene sendt. 

- Lage en overordnet tiltaksplan for infrastruktur og 

trafikksikkerhetstiltak i området (Lars Tore/Ann-Sissel) der følgende 

punkter inngår: 

 Veistandard Nordfjord-Sandneshamn. 

 Parkeringsplasser Otervika. 

 Utkjøring Lakstindsletta, 

 Rydding av krattskog. 

 Gang- og sykkelstier. 

 

Tillegg under møtet: 

- Lage en overordnet plan. 

- Nye stikkrenner fra broen på Synnøvejord til Skolen.  

Vedtak: Tiltaksplan utsatt til neste møte. Lars Tore jobber videre med forslag til kart. 

Saksnr.: 09/09 

Sak: Registrering i Brønnøysundregistret. 

Saksopp- 

lysninger: 

- Jorunn informerer.  

 

 Klar til innsending. 

Vedtak:  

Saksnr.: 10/09 

Sak: Rådmannens forslag til endringer i skolestrukturen 

Saksopp- 

lysninger: 

- Info om vedtak fra kommunestyremøtet 25.03.09 

 Skolen blir uforandret i motsetning til rådmannens forslag. 

Vedtak: Saken avsluttes. 

Saksnr.: 11/09 

Sak: Markedsføring av Kattfjordbygda 

Saksopp- 

lysninger: 

Referat fra møtet med Bjørn Fagertun 01.04.09 (Ann-Sissel m.fl.) 

- Økonomisk støtte fra: Lauklines kystferie, Kattfjord taxi. Tromsø 

Natur og fritid, Gammelbutikken på Tulleng, Svein Brox, Sjøtun 

Brygge (flytid) 

- Utarbeidelse av kontrakt. 

- Videre kontakt med Bjørn. 

 

Tillegg fra møtet: 

- Bjørn er i gang med å lage film.  

- Støtte fra næringslivet er bebudet. 

- Ann-Sissel får beløp fra dem som har lovet støtte slik at det kan settes 

opp kontrakt. 

- Rettighetene til filmen må klarlegges før kontrakt inngås. 

 Mulighetene til å legge tekst og tale på fast film. 

Vedtak: Styre tar saken til etterretning. 
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Saksnr.: 13/09 

Sak: Idémyldringsmøte Slåttnes 

Saksopp- 

lysninger: 

Unni/Ann-Sissel informerer.  

S/SU er med på dekke utgiftene til bevertning.  

 

- Mange næringsaktører representert fra yttersiden. 

- Møtet mye rettet mot næringslivet. 

- Utviklingslagets rolle er å være pådriver og støttespiller. 

-  

Vedtak:  

Saksnr.: 16/09 

Sak: Eventuelt. 

Saksopp- 

lysninger: 

Ingen innkommende saker. 

Vedtak:  

     

 

Møtet slutt kl:  20.15 

   

     

     

Sted og dato:  Sjøtun 20.4.09    

     

     

     

Signatur:   Signatur:  

 


