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Referat fra styremøte 

mandag 23. november. 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 – Meldt forfall 

2. Vara Per Bakke – Meldt forfall 

3. Vara Arne Hustad 

Saksnr.: 26/09 

Sak: Godkjenning av denne innkalling og referat fra styremøtet 21.09.09 

Saksopp- 

lysninger: 

Per Bakke var ikke tilstede på forrige møte – meldt forfall. 

Vedtak: Innkalling godkjent uten merknader. 

Referat fra forrige styremøte godkjent med overforstående merknad. 

Saksnr.: 27/09 

Sak: Planlegging av avsluttende årsmøte 17.januar 

Saksopp- 

lysninger: 

- Sammenslåing av utviklingslagene. 

o Vi må ha et årsmøte. 

o NKU må ha et medlemsmøte. 

- Planlegging av møte. 

o Avsluttende årsmøte i SSU settes til 17.01.10. 

- Årsberetning – skrives av Kai-Morten. 

- Regnskap/budsjett- Jorun ordner og legger frem på årsmøtet. 

- Melding til valgkomiteen. Det skal kun velges 2 representanter til 

valgkomiteen. En fra Sandneshamn og en fra Sjøtun – Ann-Sissel gir 

beskjed. 

- Behandling av nye vedtekter for Kattfjord utviklingslag.  

 

- Det må innkalles til et stiftelsesmøte i ”Kattfjord Utviklingslag” i 

løpet av februar. 

Vedtak: Orienteringssak. 

Saksnr.: 18/09 

Sak: Tiltaksplan for Kattfjordbygda 

Saksopp- 

lysninger: 

- Lage en overordnet tiltaksplan for infrastruktur, utbygging og 

trafikksikkerhetstiltak i området (Lars Tore/Ann-Sissel). 

- Noen fremgang? 

Vedtak: Overføres til 2010. 
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Saksnr.: 28/09 

Sak: Oppsummering fra utviklingslagenes fellesmøte 14.-15.nov. 

Saksopp- 

lysninger: 

- Ann-Sissel og Jorunn 

 

- Bygdene får ikke gjennomslag i kommunestyret grunnet få 

distriktspolitikere. 

- Tromsø kommune vil bli fusjonert inn i andre kommuner og Troms 

fylke vil komme til å bestå av 5 storkommuner i løpet av en 10-års 

periode. 

 

- Innen 2010 skal Kattfjord være knyttet til optisk fiber. 

- Harald Olsen er prosjektleder. 

Vedtak: Referatsak. 

Saksnr.: 29/09 

Sak: Søknad om økonomisk støtte fra Kvitfjellet skilag til bygging av offentlig 

toalett. 

Saksopp- 

lysninger: 

- Se eget vedlegg 

Vedtak: Styret anbefaler støtte til Skilaget, men overlater til årsmøtet å ta stilling til 

beløp da regnskapet ikke er ajourført pr. dato. Ann-Sissel informerer skilaget. 

Saksnr.: 30/09 

Sak: Styremøtehonorar og kjøregodtgjørelser 

Saksopp- 

lysninger: 

- Kjøreregninger levers Jorunn 

Vedtak: Utbetales i følge budsjett. 

Saksnr.: 31/09 

Sak: ”Perler på en snor”-prosjektet 

Saksopp- 

lysninger: 

- Interesse for felles markedsføring fra bedriftene. 

- Utviklingslagene må ha en begrenset rolle, skal bare dras i gang av 

utviklingslagene.  

Vedtak: Avventer referat og brev som skal sendes ut til næringsdrivende i området. 

Saksnr.: 32/09 

Sak: Utsiktsrydding i Kattfjord 

Saksopp- 

lysninger: 

Se vedlagte plan, referat fra møte, grunneieravtale 

 

Merknad. 

- Navn skal fjernes fra rapport  

Vedtak: Rapport og grunneieravtale godkjent med ovenstående anmerkning. 

Saksnr.: 33/09 

Sak: Digital kartdatabase for friluftsliv 

Saksopp- 

lysninger: 

Kort info fra møte med Ragnhild Sandøy 

Vedtak: SSU videreformidler kontakt mellom Ragnhild Sandøy og 

utmarkslag/grunneierlag. 
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Saksnr.: 34/09 

Sak: Otervika 

Saksopp- 

lysninger: 

Brev sendt til friluftsrådet m/kopi til fylkeskommunen (legges frem på møtet) 

Vedtak: SSU overlater saken til Ishavskysten Frilurtsråd v/Ragnhild Sandøy. 

Saksnr.: 35/09 

Sak: Oppdrettsanlegg i Sessøyfjorden 

Saksopp- 

lysninger: 

Innspill fra utviklingslaget i Ersfjord 

Vedtak: Kai etterlyser informasjon om lokalitet i Sessøyfjorden med 

konsekvensutredning og hva som skal skje med lokalitetene på Saltholmen og 

på Tussøy. Vi påberoper oss som høringsinstans for slike saker i vårt område. 

Saksnr.: 36/09 

Sak: Eventuelt 

Saksopp- 

lysninger: 

Ingen saker. 

Vedtak:  

     

Møtet slutt kl: 20:50    

     

     

Sted og dato:     

     

     

     

Signatur:   Signatur:  

 

 

 


