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Referat fra styremøte
Mandag 19. mars 2012 kl. { 9.00 -21.20

Sted: Kattfiord skole

Disse var innkalt til møte:
Anita Winther leder
Harald Olsen styremedlem
Pål Nyseth Yttergård styremedlem Meldt forfall
Jorunn Minde styremedlem
Oddvar Olsen styremedlem
Øian Johansen styremedlem
Lars Tore Dalsbøe vara Forfall
Sondre Skari vara
Rita Korsberg v4ra Meldt forfall

Saksliste:
Sak 01/{2 Godkienning av innkallingen og av referatet fra styremøte fi.A1.2012

f nnkafling godkjent. Referat fra 17.01.2012 sodkient.
SakO2l12 Konstituering av styret

Valg av nestleder, sekretær og kasserer.
Etter litt diskusJon ble følgende foreslått og vedtatt:
Nestleder: Harald Olsen
Sekretær: Jorunn Minde
Kasserer: Ørian Johansen

Sak 04/10 Trafi kksi kke rllet og utbed ri n g lan gs Vasstra ndveien
Veien er nå i dfrligere forfatning enn før siste'lapping" ifjor. Det er vanskelig å
få noen tilbakemelding fra ansvarlige i kommunen for denne veien, utover at
de ikke har noen planer og at det ikke finnes penger.
Anita sender info fra tidligere korrespondanse til Harald, som følger saken og
lager forslag til nytt brev.

Sak 05/{0 Trafikksikkerfiet og utbedring av fylkesveg 862
Utsetter denne saken til neste møte, og awenter info fra Lars Tore.

Sak 08/10 G rustaket i Nordfiordbotn
KUL har ikke mottatt informasjon om videre planer for anlegget. Anita lølger
opp saken før gommeren.

Sak 11/10 Raudtiellet vindkraftverk
Intet nyft. Saken ligger fortsatt inne til behandling.
Jorunn følger opp saken og sender forespørsel om status.

Sak 12110 Manglende mobildekning ved strømstans
Awenter og ser om det skjer noe på nasjonalt plan. Vil vurdere å kontakte
Post- og Teletilsynet for å høre om det er planer om å pålegge teleoperatører å
ha en løsning ved strømbrudd. Anita følger saken.

Sak 20/10 Havnen på Sandneshamn
Saken gjelder at havnen må ryddes, slik at den er tilgjengelig for oppankring
og som nødhayn for fiskebåter. KUL ber om møte med det lokale Fiskarlaget
for å diskutere problemstillingen og videre oppfølging. ØrjanlOddvarfølger opp
og inviterer Fiskarlaset til neste stvremøte.
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$ak 43/10 Digitalt arkiv for KUL

Vi har tidligere diskutert forskjellige løsninger for å få en tilfredsstillende
arkivering bådg for dokumenter fra de to gamle lagene og for dokumenter som
behandles i KUL. Nåværende løsning er å lagre sikkerhetskopi av KUL's
dokumenter på en egen harddisk. Vivilogså utprøve dokumentsenteret på
Gmail hvor vi har e-post.
Anita kontakter kommunen og/eller Statsarkivet for å sjekke hvilket tilbud som
finnes for oppbevaring av gamle dokumenter.

Sak 0#l{ Barnehagedekningen
Vegar opplyser at det i møte med byråd og kommunaldirektørfremkom at det
ikke er noen planer om samlokalisering av barnehage og skole på kort sikt,
men at saken settes på politisk dagsorden i løpet av 2912.
KUL v/Anita kontakterVegard og ber om at vi blir informert dersom det skjer
noen utviklino eller annet i saken.

Sak 09/11 Utviklingslagene fyller 25 år, Lokal markering.
Kort orientering om lokaljubileumsfest 24. mars.
Første ledere f1a begge tidligere utviklingslag inviteres.
Anita kontakter Per-Tore for å siekke status (kakebakino. hieloere. annet).

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordtiordbotn
Veilys ved hus Nordfordbotn fra krysset - til bru.
Tromsø kommune v/Håkon Waage Gjertsen, fagleder Park og Vei lovte ie-
post 03. februar å ta saken opp med Fylket, men vil ikke foreta noen utbedring
før dette er klarlagt sammen med finansieringen av tiltaket.
KUL awenter ny tilbakemeldins fra kommunen. Harald følqer oop saken.

Sak 03/12 Oppfølg ing nye vedtekter
Utsettes til etter at fellesmøtet for utviklingslagene har realitetsbehandlet
endring av fellesvedtektene.

Sak 04/{2

Sak 05112

Eventuelt

Endringsmelding Brønnøysu nd registrene
Anita melder inn endringer i styret.

Styrehonorar
Vedrørende fordeling av styrehonorar, så ble det enighet om at det vil være
best å få til en "fast mal" for fordeling av honorar. Dette tas opp på neste
styremøte. Hvqr enkelt tenker gjennom saken slik at vi får til en best mulig
løsning,

Styrekurs for UUiklingslagene på Rådhuset27. mars kl 16:30
Påmefding tilAnita senest 24. mars

Referent
Jorunn Minde
sekretær


