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Referat fra styremøte 

mandag 21. september. 2009 klokka 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 

3. Vara Arne Hustad 

Saksnr.: 22/09 

Sak: Godkjenning av denne innkalling og referat fra styremøtet 04.06.09 

Saksopp- 

lysninger: 

 

Vedtak: Godkjent uten merknader. 

Saksnr.: 04/09 

Sak: Sammenslåing av utviklingslagene i Kattfjord 

Saksopp- 

lysninger: 

- Møte med Voktor/Reiersen vedr. den økonomiske biten, samt avklare 

hvordan prosessen videre bør være. 

- Nytt samarbeidsmøte med NKU 

 

- Møte med Voktor på torsdag 24.09 kl. 1300. 

- Noe arbeid gjenstår med lokale vedtekter. 

- Nytt fellesmøte mandag 28.09 kl 2900. 

Vedtak: Orienteringssak 
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Saksnr.: 18/09 

Sak: Tiltaksplan for Kattfjordbygda 

Saksopp- 

lysninger: 

- Lage en overordnet tiltaksplan for infrastruktur, utbygging og 

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

punkter inngår: 

 Områder/eiendommer med tomter, og evt. de som ønsker å 

fradele. 

 Vegstandard Nordfjord-Sandneshamn. 

 Parkeringsplasser Otervika. 

 Utkjøring Lakstindsletta. 

 Rydding av krattskog. 

 Gang- og sykkelstier. 

- Hva skjer i denne saken? 

- Brev fra Tromsø kommune. Henleggelse av Otervik-saken. 

- Rydding av krattskog; Unni informerer. 

 

- Arbeider med å få kartmaterialet på papir. 

- Har flere tomter tilgjengelig i Sandneshamn og på Sjøtun. 

- Arbeide med infrastruktur, også teknisk (vann og avløp). 

- Arbeide opp mot vann og avløp i Tromsø kommune. 

- Befaring fra kommunen angående krattskog. 

- Må få en avklaring på hva som skal gjøres med det som ikke kan 

brennes i ovnene. 

- Ishavsbyen friluftsråd har foreslått kr 50 000,- til krattrydding i 

Kattfjorden. 

Vedtak: Unni følger opp veistandarden og opprydding etter det veiarbeidet som har 

foregått på Sjøtun. 

Saksnr.: 11/09 

Sak: Markedsføring av Kattfjordbygda 

Saksopp- 

lysninger: 

- Bjørn Fagertun har filmet mye i løpet av sommeren 

- Kontrakt er ferdig, og er underskrevet av Bjørn Fagertun og begge lags 

ledere 

- Forskudd er utbetalt til Bjørn fra NKU 

- ”Innkrevingsbrev” er sendt til våre bidragsytere. 

 

- Kr. 20.500,- er mottatt i sponsormidler i forbindelse med 

filmproduksjonen. 

Vedtak: Produksjonen følges av styringsgruppen. 

Saksnr.: 05/09 

Sak: Raudfjellet vindkraftverk 

Saksopp- 

lysninger: 

- Noen som har vært i kontakt med NVE? 

 

- Ingen utvikling. 

Vedtak: Vi følger saken nøye. 

Saksnr.: 23/09 

Sak: Velkomstgaver til nyfødte og tilflyttere 

Saksopp- 

lysninger: 

- Nyfødtgave til Nicolay Hustad 
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Vedtak: Orienteringssak. 

Saksnr.: 24/09 

Sak: Søknad om fradeling av tomt til boligformål på eiendommen 174/13 

(Referatsak) 

Saksopp- 

lysninger: 

- Styrets samtykke gitt pr. e-post/ telefon medio juli 09. 

- Høringsuttalelse sendt 20.07.09 

 

- Regner med fradeling i løpet av høsten. 

Vedtak: Orienteringssak. 

Saksnr.: 25/09 

Sak: Eventuelt. 

Saksopp- 

lysninger: 

2 saker 

Vedtak:  

Saksnr.: 25/09 a 

Sak: Fellesmøte i utviklingslagene. 

Saksopp- 

lysninger: 

Møtested – Sommerøya 

Saksliste kommer senere 

Vedtak: Ann-Sissel og Jorunn deltar. 

Saksnr.: 25/09 b 

Sak: ”perler på en snor”  

Saksopp- 

lysninger: 

Kan vi gjøre noe for å markedsføre Sør-Kvaløya opp mot turisme. 

Samarbeid mellom utviklingslagene i området. 

Vedtak: Orienteringssak. 

     

Møtet slutt kl: 20:28    

     

     

Sted og dato:     

     

     

     

Signatur:   Signatur:  

 

 

 


