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Referat fra styremøte
Mandag 24. okt. 2011 kl. 19.00 -21 .30

Sted: Kattfjord skole
Disse er innkalt til møte:
Anita Winther leder
Steinar Olsen styremedlem
Per Tore Uteng qupneglprn

sekretær
nA;fiåaei***"

Forfall
Jorunn Minde
Oddvar Olsen
Ørian Johansen kasserer
Lars Tore Dalsbøe vara
Grete Moe vara Meldt forfall
Rita Korsberg vafa Meldt forfall

Saksliste:
Sak 28/1{ Godkienning av innkallingen og referatet fra styremøte 22.09.2011

I nnkallinq oodkient. Referat fra 22.09.20 1 1 oodkient.
Sak 04111 Barnehagedekningen

Vegard Yttergård fra Hillesøyskolen var invitert til møtet og ga informasjon til
styret om status vedrørende dagens barnehagetilbud, og hvilke løsninger
administrativ enhet tenker seg for å sikre fremtidig barnehagedekning i
Kattfjord. Det har vært problem med for lite plasser i 2010-2011 i Kattfjord
Barnehage, dette pga at området Brensholmen/Sommarøy har hatt et lite
dekkende barnehagetilbud i perioden, og barn fra disse områdene har fått
plasser i Kaffiord. Ny barnehage Sommarøy/Brensholmen viletter planen
være ferdig sept.-okt. 2012.
Det er tidligere gjort politisk vedtak om at Kattfjord barnehage samlokaliseres
med Kattfjord skole. Dette krever en del oppgradering/tilpassing av skolens
arealer i følge Miljøretta helsevern som har vært på befaring.
Vedtak: KUL v/Jorunn forespør kommunen om fremgang i saken, og når det vil
bli satt av økonomiske midler til at samlokaliseringen i Kattfiord skole kan
realrseres.

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
Det er ikke mottatt svar på tidligere sendte brev og purring, og det føles
frustrerende å måtte bruke tid/ressurser på å purre på brev til kommunale- og
fylkeskommunale enheter som ikke gidder å svare.
Lars Tore sender nv purrinq med kopitil Johnnv Embrå.

Sak 08110 Grustaket i Nordtiord
Ingen endring. Anita har sendt forespørsel om hvilke planer de har"

Sak {{/.|0 Raudtiellet vind kraftverk
Sandhaugen:
Mottatt svar på spørsmål vedrørende Sandhaugen testfelt fra NVE.
NVE hevder at planendring ikke medfører nye ulemper sammenlignet med det
som ble avklart i konsesjonsbehandlingen i 2002, og har derfor utelatt høring
av endringssøknad. Ny konsesjon med endrede vilkår ble gitt 23.02.2011
Når det gjelder oppydding etter brann/havari i Pilotturbinen har NMK opplyst at
de inngikk avtale med det kommunale avfallsselskapet for å rydde opp i
området etter brannen, og at NMK våren 2011 skulle gå gjennom området på
nytt for å påse at alt etter brannen var fiernet.
Vedtak: Anita kontakter personer sem har væft i området nylig for status, og
eventuell dokumentasion.
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Raudfiell: Unni har idag vært i kontakt med saksbehandler i NVE som opplyser
at saken er under behandling, og at de satser på å være ferdigbehandlet før
jul. Vi får tro at det tas hensyn til tidligere innsendt dokumentasjon fra
utviklinqslasene. Saken følqes opp.

Sak 12t{0 Manglende mobildekning ved strømstans
AU har sendt problematikken til stortingsrepresentant, og har fått lovnad om at
dette vil blitatt opp i Stortingets spønetime.
Anita følser opp saken.

Sak 13/{0 Ko I lektivtrans porU-ti I bu d
Siden hovedsaken med manglende skoleskyss for elever ved videregående
skole synes å være løst, avsluttes saken.
Eventuelle endringer av dagens tilbud tas opp når disse kommer.

Sak 43t10 Digitalt arkiv for KUL
Kommunen har fått innspill og jobber med saken om felles arkiv for
utviklingslagene. E-postadresse til utviklingslagene kan ikke innlemmes i
kommunens e-post tjeneste.
Vedtak: KUL u/Anita opprefter avtale om domene og e-postadresser med
hjemmeside-leverandøren Moava som har et rimelig tilbud for defte. I påvente
av at kommunalt arkMilbud opprettes arkiverer KUL v/sekretær på midlertidig
laoringsenhet.

Sak 09lll Utvikf i ngslagene fyl ler 25 år. Markering på Fellesm øhet 25.-26. novem ber.
Foreløpig program for jubileet er mottatt. Foregangsperson og første styreleder
i NKU Svein M. Jentoft er invitert, og kommer. Oddmar Nilsen, første styreleder
for SSU inviteres også. Anita ordner påmeldinger.
KUL ønsker også å arrangere en lokal fest (ijanuar?) for å feire "25-års
jubileum". Anita, Oddvar, Jorunn kontakter lokale krefter og forespør om disse
kan danne en festkomit6. Anita bestiller iubileumsqaver.

Sak22111 Høringssak- lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Ny frist
01.11
En stor og for oss komplisert teknisk forskrift er på høring.
Saken diskutert i møtet, konsekvenser av forskriften kan bli dyrt for bolig- og
hytteeiere i Kattfiord hvor det ikke er tilbud om kommunal vann- og
avløpstjeneste utover tøm ming.
Vedtak: Lars Tore lager forslag til høringssvar, og videresender øvrig styre for
innspill før innsendelse.

Sak 25/11 Velkomstgave til nyinnflyttere/gave til nye barn i bygda
Nye velkomstgaver under bestilling. Oppdatering og overlevering av gaver
håpes å være giort innen årsslutt.

Sak 26/11 Datakurs for seniorer
Organiseres av Seniornett Tromsø. Avhengig av maskinparUPCer på
kurssted, noe som kan være vanskelig å få til her. $tyret er usikker på om det
er stort nok ønske/behov blant våre seniorer. Saken avsluttes.

Sak 29/11 Høringssak skytebane frist 3{.{0
Grustaket har fått ny konsesjon og anses som uegnet til skytebane. Planlagt
boligfelt i Nord{ordbotn er heller ikke tatt med i høringsdokumentene.
Anta svarer på hørinq.

Sak 30/11 Eventuelt
Steinar fikk opplyst at flytting av mærer ved Angstauren kun er en endring av
tidlisere konsesion oq at det derfor ikke kreves en hørinq.

Med vennlig hilsen
Jorunn Minde
sekretær


