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Referat fra styremøte
Onsdag 27 . april 2A11 kl. 19.00

Sted: Kattfjord skole

Disse var innkalt til møte:
Anita Winther leder
Steinar Olsen
Per Tore forfall
Jorunn Minde sekretær
Oddvar Olsen nestleder
Øian Johansen kasserer
Lars Tore Dalsbøe vara forfall
Grete Moe vara
Rita Korsberg vara

Saksliste:
Sak 06/11 Godkienning av innkallingen og referatet fra styremøte 17.03.2011

Innkalfins godkient. Referat 17.03.2011 sodkient.
Sak 07/11 Digital GPS-styrt turistguiding

Prosjektet var fremlagt på utviklingslagenes fellesmøte. KUL har mottatt
brev med info om prosjektet, som er et samarbeid mellom selskapet
NaviGuiding AS og en rekke aktører innen reiselivet. Går ut på GPS-styrt
guiding med POI (Points Of lnterest) på utvalgte veistrekninger/områder.
Styret diskuterte mulige POI i Kattfjordområdet, og ble enige om å kontakte
noen lokale personer og forespørre om disse kan bidra med historier og
lisnende.

Sak 08/11 Søknad fra FAU om støtte til musikk-korps {7. mai
Vedtak: Det qis støtte kr 2.500. Anita qir tilbakemeldino til FAU.

Sak 09/{1 Utviklingslagene fyller 25 år. Konferanse-feiring 25. og 26. aug2011
Styret sjekker gamle arkiv fra de to tidligere utviklingslagene SSU og NKU,
og ser om det er noe som vi vilfremheve fra driftsperiodene. Alle i styret
vurderer og kommer med forslag til saker og eventuelt personer som laget
kan presentere ved 25-års markeringen. Forslag sendes de andre i styret og
behandles på neste styremøte i mai.

Sak 10111 Brev fra Kultur og idrett; utdeling av midler fra Lerøy. Svarfrist 15.06.
Vedtak: Primært - Anita kontakter de andre berørte utviklingslagene og
forespør om de vil være med på en samlet negativ markering mot Lerøys
forsøk på å kjøpe godvilje i områder hvor de har etablert oppdrettsanlegg
uten å ta hensyn til utviklingslagenes høringsuttalelser. Sekundært -
dersom KUL blir alene om slik tilbakemelding; Anita forespør Skilaget og
Sportsklubben om de har høveliq prosiekt å søke midler til.

Sak 11/11 Brev vedrørende fradeling av 3 boligtomter Gnr/Bnr 1731?
Vedtak: stvret er oositiv til nve boliqtomter. Jorunn qir tilbakemeldino.

Sak 12111 Høring; Handlingsplan for samisk språk 2013-2016. Høringsfr. 10- mai
Styret ser ikke behov for at Tromsø kommune skal innlemmes i
forvaltningsområdet for samisk språk.
Vedtak: Anita skriver utkast til hørinqsuttalelse.



Sak 13/11

Sak 03/10

Sak 15/{1

Med vennlig hilsen

Jorunn Minde
referent

Kettfi 016 K) rvå Siwg s {øg
Høring; Arealplan. Høringsfrist 28. mai
Rita skaffer noen eksemplarer av arealplanen som gjennomgås på
rundgang av styret. Hver markerer og eventuelt skriver utkast til punkter det
ønskes å gihøringsuttalelse om. Saken ferdigbehandles på neste styremøte
imai.

Hjemmesiden
Vedtak: innkallinger og styrereferat sendes Rita for utlegging på

etter at referat er
Trafi kksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien
Steinar sendte 28. mars brev til alle politiske partier med spørsmål om hva

for å få midlerti l

Skredkart
Kommunen er ikke oppdatert på eiendommer og områder som er utredet og
frigitt av NGI vedrørende skredfare. KUL kan iforbindelse med høring av
arealplan kreve at kommunen innhenter egne opplysninger og informasjon
fra NGI og oppdaterer skredkart iforhold tilfrigitte eiendommer.
Saken behandles på neste
Eventuelt
Infogruppe - Anita refererer fra forespørsel om infogruppe.
Vedtak Laget har p.t. ikke kapasitet til å medvirke i en slik gruppe. Anita
svarer på henvendelsen.
AU - sak til spørretime mlordlører - KUL har bedt AU om å stille
spørsmålom hva som gjøres vedrørende manglende telefondekning ved
strømbrudd, og alle konsekvensene dette kan medføre.

Høringssak: Oppføring bolig med driftsbygning Gnr/Bnr 17412
mot søknaden. Jorunn sender svar.

Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
Lars Tore har sendt brev til Fylkesråden om hva/nårlhvor veien er planlagt

om det har vært ferdisbefarinq på arbeid som ble oiort i 2CI09.
Raudtiellet vi ndkraftverk
Jorunn har sendt mailer og brev til NVE 04.04. vedr. drikkevannskilder på

Kol lektivtransporU-tilbud
Rita har sendt brev til Fylkesråd 12. april, og tilTroms fylkestrafikk 15. april,
hvor vi ber om møte for å få tilpasset bussruter til bl.a. elever ved

Sak 11/10

Sak 13/10

Søppelrydding
Vi awenter info fra Remiks vedrørende den årlige felles søppelsankingen i
området. Steinar undersøker muligheter for å få til en felles innsamling av

Saken viderebehandlpgj"p"9_9.19__slyf_qm"g!_e mfl!, Nytl"-9_eh-qn"gf'ngt
Digitalt arkiv for KUL
Anita sjekker om Gmaileventuelt postens nye digipost kan oppfylle lagets
behov for arkiv.
Barnehagedekningen
Anita har kontaktet Sommarøy-Brensholmen utviklingslag og forespurt om
hvordan barnehagedekningen er der. Fikk svar 19.03 om at de manglet 12
plasser. I tillegg er det 1 barn ul2år i Kattfjord BH og 2barn som må helt til
Storelva. Anita kontakter Vegard for å sjekke om det er barn i Kattford som

Sak 04/1'l

Sak 05/1{


