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Referat fra styremøte
Tirsdag 24. april 2012 kl. 19.00-20.30
Sted: Kaffiord skole

Disse er innkalt til møte:

Saksliste:
Sak 06/12 Godkienning av innkallingen og av referatet fra styremøtet {9.03.20{2

Innkalling godkjent. Referat fra 19.03 godkjent.

Sak 04/10 Trafikksikkefhet og utbed rin g langs Vasstrandveien
Anita deltok27.03 i et styrekurs for utviklingslagene som ble holdt på
Rådhuset. Det var også muligheter for lagene og gi innspill til
representantene Anni Skogmann og Magnus Mæland fra byrådet. Der ble
bl.a. manglende vedlikehold av kommunale veier et tema, og det ble stilt
spørsmål om hvilke planer og budsjett som foreligger fra kommunens side
vedrørende veier og veivedlikehold. I tillegg ble det fra utviklingslagene igjen
klaget på manglende tilbakemelding fra kommunen når lagene sender
forespørsler. Noen konkrete svar ble ikke gitt, men det nye byrådet lover at
henvendelser skal bli besvart.
Styret vedtar derfor å prøve med en ny henvendelse, og be om et møte, og
gjerne få med byrådet på befaring av veien. Harald følger opp saken.

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862
KUL har enda ikke mottatt svar fra fylkeskommunen vedrørende den
utredning sorp ble gjort i 201A, og senere brev/forespørsel fra KUL.
Styret vedtar å sende purring og vise tilTroms Fylkeskommunes
handlingsplan. Lars Tore ordner utkast som Anita sender.

Sak 1ttlO

Sak 20110

Sak 43/10

Raudtiellet vind kraftverk
Det bfe rc.A4.n sendt forespørseltil NVE v/saksbehandler om status i
behandlingen av konsesjonssøknaden. Awenter svar.

Ha'/lien på Såndri#håmn*---
Leder i Fiskarlaget hadde ikke anledning til å stille på dette møtet. Saken
utsettes derfqr til Fiskarlaget kan møte for en gjennomgeng.

Dis$taft åiiiilioiKUL
Det er sendt forespørseltil Statsarkivet, og til kommunen v/Johnny Embrå.
Ingen svar mpttatt. Anita punerltar direkte kontakt.
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Sak 36/1{ Lysstolper langs FV 862 i Nordtiordbotn
KUL har ikke mottatt svar om fremgang isaken. Harald tar kontakt med
Fylkeskommunen.

Sak 041{2 Styrehonorar
Styret vedtar satser for utbetaling av styrehonorar.
Leder kr 2.000,- sekretær kr 1.500,- kasserer kr 1.000,-
Resterende budsjettert styrehonora r fordeles som m øtehonorar for antal I
oppmøte iforhold tiltotalt antalloppmøtte alle styremøter i perioden.

Sak 071{2

Eventuelt'

Katttiordeidet er vedtatt som veinavn for strekningen Henrikvik-
Nordfjordbotn.

Kommuneplan for Tromsø 2011-2022, plan nr.142
Nytt forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022, forslag til plankart
datert 03.1 1 .1 1. Høringsfrist 4. juni 2012.
Saksdokumenter ble utlevert av Anita. Gjennomgås for behandling neste
styremøte imai.

Referent
Jorunn Minde
sekretær


