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Referat fra styremøte
Tirsdag 17. jan. 2012 kl. 19.00-20.44

Sted: Kattfjord skole

Disse er innkalttil møte:
Anita Winther leder
Steinar Olsen styremedlem Forfall
Per Tore Uteng styremedlem
Jorunn Minde sekretær
Oddvar Olsen nestleder
Ørtan Johansen kasserer
Lars Tore Dalsbøe vara
Grete Moe vara Forfall
Rita vara

Saksliste:
Sak 34/1{ Godkienning av innkallingen og referatet fra styremøte 23.11.2011

I nnkaf lins sodkient. Referat lra 23.1 1 .201 1 sodkient.
Sak 05t10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862

KUL har ikke mottatt svar på sendte brev. Lars Tore skriver forslag til nytt brev
med henvisning til tidligere brev og temaer, som Anita sender til Fylkesråd
Samferdsel, Bvråd, med kopitilAU og eventuelt andre instanser.

Sak 11/10 Raudfi ellet vindkraflyerk
Saken ligger inne til behandling. Unni har kontaktet saksbehandler som
opplyser at konsesjonssøknaden vil være ferdigbehandlet i løpet av kort tidl
Jorunn kontakter saksbehandler/følger opp saken.

Sak {2/{0 Manglende mobildekning ved strømstane
Etter flere stormer og strømbrudd i "det sentrale Norge" har endelig Post- og
teletilsynet lagt inn forslag til krav om bl.a. "batteriløsning" i bakkestasjonene
for å kunne holde oppe nødsambandet ved strømstans. Så da håper vi at dette
blir vedtatt. oo iverksatt.

Sak 0'U11 Barnehagedekningen
KUL har mottatt svar fra Byråd for utdanning vedrørende vår forespørsel om
orientering angående Barnehagen. Byråd Anna Amdal Fyhn svarer at det ikke
foreligger politisk vedtak om samlokalisering med Kattfjord skole. Men det er
foretatt en tilstandsvurdering, hvor det er anbefalt en reetablering av
barnehagen i skolens lokaler. Kommunestyret har vedtatt at det skal
utarbeides en helhetlig plan for barnehagesektoren, og fremtidig lokalisering av
Kattfiord bamehage vilvære en del av denne utredningen.
Lars Tore kontalder Vegard og ber om materiell fra befaringen på sholen for
oppføloino.

Sak 09/l{ Utviklingslagene fyller 25 år. Lokal markering.
Per Tore foreslår at lokal markering avholdes på Bygdeheimen lørdag25.
februar. Senere endret til lørdag 24.43 kl 17" Per Tore er ansvarlig for
markering og organisering sammen med de medhjelpere han får med seg. Per
Tore utarbeider program og innbydelse, som sendes ut samkjørt med
årsmøteinnkallins os iubileumssave.
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Sak 25/1{ Velkomstgave til nyinnflyttere/gave til nye barn i bygda

Ørjan har ansvar for gaver til nyinnflyttede og nyfødte Sandneshamn.
Per Tore og Jorunn ansvar for hver sin side av Sjøtun. Anita ansvarlig for
NordflordA/asgtrand. Jorunn skriver ut brev som vedlegges gaver.
For fremtiden meldes nye Kattfiordinser til sekretær som laqer oppfølqinssliste

Sak 35/11 Arsmøteplanlegging
Styret fastsetter dato for årsmøte til søndag 26. februar kl 18:00.
Rita legger ut påminning om årsmøte på Kattfiord-Nytt.
Jorunn sender melding valgkomite til Anita som videresender til valgkomiteen.
Regnskap og budsjett utarbeides av Ør1an.
Arsmelding skrives av Anita. Innkalling m/saksliste skrives av Jorunn.

lnnkalling m/saksliste /egges i alle postkassersenest 12. februar.
lnnkallins os Årsmeldins leqoes ut på Kattftord-Nvtt innen 12. februar.

Sak 36/{{ Eventuelt
- Mottatt brev fra Distriktssenteret vedrørende: Utlysning - $tatens pris for
attraktivt sted, som deles ut for første gang i 2012. Prisen kr 250.000,- skal gå
til en kommung eller sted som har utmerket seg med å drive kvalitetsmessige
og estetiske opprustninger av lokalsamfunn med målå skape et levende og
attraktivt sted å bo arbeide, drive næring i og besøke.
Styret tar brevet til eftenetning.

- Forslag sak til årsmøtet: forslag vedtektsendring vedrørende innkalling og
vedtektstekst mot fellesvedtektene.
Anita innhenter oppdatefte fellesvedtekter som videresendes Jorunn for
gjennomgang mot KULs vedteWer. Jorunn setfer opp forslag til
v edte ktse n d ri n g (e r) d e rso m fel I e sv e dte kte n e e r e n d e I i g v e dt aft .

- Veilys ved hus Nordfiorbotn fra krysset - til bru.
Steinar kontakler Krafrforsyninga og forespør om muligheter.

Med vennlig hifsen
Jorunn Minde
sekretær


