
Kattfjord Utviklingslag

Referat fra styremøte
      Torsdag 17.mars kl. 19.00

    Sted: Kattfjord skole

Disse var innkalt til møte:
Anita Winther leder
Steinar Olsen
Per Tore Uteng forfall
Jorunn Minde
Oddvar Olsen
Ørjan Johansen
Lars Tore Dalsbøe vara
Grete Moe vara forfall
Rita Korsberg vara forfall
Ann-Sissel Westgård ekstra

Saksliste:
Sak 01/11 Godkjenning av innkallingen

Ingen bemerkninger
Sak 02/11 Konstituering av styre

Nestleder, sekretær og kasserer skal velges. Diskusjon om vervene, og leder
poengterte at dette er frivillig arbeid der man skal føle at man har lyst til å gjøre en
innsats.
Vedtak:
Nestleder: Oddvar Olsen
Sekretær: Jorunn Minde
Kasserer: Ørjan Johansen

Ørjan blir derfor også påmeldt på styreseminar 31.mars i regi av Tromsø Kommune.
Jorunn blir satt inn i rollen av Ann-Sissel. De møtes snarest for dette arbeidet.

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien
Jfr referat fra styremøte 03.febr skulle Steinar forfatte et brev til politikerne. Dette
er ikke gjort enda. Diskusjon om dette var riktig veg å gå. Enighet om at det var det.
Vedtak:
Steinar lager et utkast til brev som han snarest sender styret for kommentar/påfyll.

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
Lars Tore har ikke fått tak i Fylkesrådslederen, men fortsetter arbeidet.
Oppsummeringen fra møtet i høst, ble sendt postmottak med kopi til Clausen og
Kavli 31.01.2011. Uten følgeskriv.
Vedtak:
Lars Tore intensiverer dette arbeidet og tar samtidig opp dette med reklamasjon på
det arbeidet som ble gjort med veien sist.

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn
Steinar og Anita var på lunsjmøte i formiddag med Veidekke  ved Ronny Kristiansen
og refererte fra dette møtet. Veidekke har frist mot Tromsø Kommune 18.mars.
Anita har gjort henvendelse til kommunen v/Torben om at vi ønsker å bli informert
om utfallet. Veidekke er usikker på om det blir oppstart av drift, og vi avventer et
folkemøte til de har noe konkret å komme med. De er innstilt på å samarbeide med



Kattfjord Utviklingslag
oss.
Vedtak:
Vi følger saken nøye videre, og Rita har fortsatt ansvaret.

Sak 11/10 Raudfjellet vindkraftverk
Vi har sett i avisa at det er gitt konsesjon til 3 nye testmøller. Jorunn redegjorte for
dette, samt annet vedr konsesjoner/planer. Hun skal også sende en forespørsel fra
Utmarkslaget om forskjellige momenter.
Vedtak:
KUL henger oss på samme forespørsel. Jo flere, jo sterkere.

Sak 13/10 Kollektivtransport/-tilbud
Vi har ikke fått noen tilbakemelding i denne saken enda. Anita har fått opplyst at
det er Fylkesrådet som behandler busstilbudet nå (ikke Fylkestinget) og at det etter
hvert skal legges under Troms Fylkestrafikk.
Anita redegjorde for oppslag i Troms Folkeblad, der Opsahl har regulert rutene til
Hurtigbåten til/fra Harstad/Finnsnes slik at disse er tilpasset fotballkampene til TIL.
Da kan vel også bussen til/fra Kattfjord reguleres slik at ungdommene våre kan bo
hjemme…
Vedtak:
Rita sender forespørsel til Fylkeskommunen v/Opsahl og forhører seg om dette.

Sak 43/10 Digitalt arkiv for KUL
Diskusjon om dette og om det gamle arkivet fra de “nedlagte” lagene. Styret var
enig om å lagre alt fra det nye laget elektronisk, - fortrinnsvis på ekstern
serverplass. Det gamle arkivet er viktig for lokalhistorien og må sikres.
Vedtak:
Anita tar kontakt med Ann-Sissel og hører om hun gjorde noen henvendelser ang
saken før hun gikk av. Eventuelt får kontaktinfo.
Oddvar tar kontakt med Vegard og forhører seg om sikker lagringsplass på skolen.

Sak 03/11 Bankfullmakt for ny kasserer
Det må ordnes tilgang til nettbank, samt fullmakt til ny kasserer. Det må også
sendes endringsmelding til Brønnøysundregistrene.
Vedtak:
Anita sjekker med Posten hva vi må gjøre og sender inn endringsmeldingen.

Sak 04/11 Barnehagedekningen
Da ingen i styret er direkte berørt av saken, er kunnskapen om problemet liten.
Vedtak:
Anita sender mail til Sommarøy/Brensholmen og får en redegjørelse av saken og
status pr i dag. Så tar vi det derifra.

Sak 05/11 Skredkart
Steinar redegjorde for problemet med at frigitte områder ikke er hensyntatt i
kartene til Tromsø Kommune. NGI har utredet en rekke områder, og SSU fikk i sin
tid utredet og frigitt en hel strekning. Det må la seg gjøre at disse områdene får en
merknad på kartene til TK om at de er utredet og funnet sikker for ras.
Vedtak:
Lars Tore tar saken opp med Tromsø Kommune.

Med vennlig hilsen

Anita Winther
referent


