Kattfjord Utviklingslag
Referat fra styremøte
Onsdag 28. mai 2014 kl. 20.00-21.30
Sted: Kattfjord skole
Disse er innkalt til møte:
Anita Winther
Tore Albrigtsen
Pål Nyseth Yttergård
Madalena Baltazar
Oddvar Olsen
Ørjan Johansen
Herlaug Moe
Sondre Skari
Rita Korsberg

leder
styremedlem
styremedlem
sekretær
nestleder
kasserer
vara
vara
vara

Meldt forfall

Meldt forfall
Meldt forfall

Saksliste:
Sak 15/14

Godkjenning av innkallingen og av referat fra forrige styremøte

Sak 36/11

Begge godkjent.
Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn

Sak 27/13

Det har ikke vært noen framgang i denne saken. Pål purrer på snarest.
Grunnleggende datakurs for seniorer

Sak 08/14

Da Madalena var borte, orienterte Anita om saken. Ber Madalena orientere styret
pr mail.
Møteplan styremøter

Sak 13/14

Vi tar sommerferie nå, og møtes igjen 20.august kl 20.
Hvis vi får saker som krever hurtig behandling, tas disse pr mail.
Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Høring planprogram.

Sak 14/14

Anita hadde skrevet utkast til merknader. Redegjorde for disse. Mye diskusjon og
mange meninger. De som vil endre på utkastet eller som har noe i tillegg til det, må
sende dette til Anita innen søndag 1.juni kl 18. Anita syr sammen det som kommer
inn og sender dette innen fristen mandag 2.juni.
Fellesvedtekter og lokale vedtekter

Sak 19/12

Oddmar Nilsen har sett på de lokale vedtektene og kommet med merknader til
disse. De må i tillegg sammenlignes med Fellesvedtektene. Saken utsettes til neste
møte.
Fibernett-bredbånd. Folkemøte med Nordix 3.juni
Anita ga en kort informasjon vedr dette møtet. De fra styret som har mulighet til
dette, møter opp en time før møtet for rigging av lokaler og koking av kaffe. Vi får
vurdere om vi skal bruke gymsalen eller om vi skal bruke et klasserom.
Anita kjøper inn det som trengs.

Kattfjord Utviklingslag
Sak 16/14

Søknad om støtte til 17.mai

Sak 17/14

FAU ved skolen søker om kr 2500,- i støtte til utgifter ved 17.mai-feiringen. Styret
støtter tiltaken med samme beløp som tidligere. Anita utbetaler.
Søknad om midler til blomster i «rundkjøringen» ved skolen
Det søkes om kr 1000,- til innkjøp av sommerblomster.
Styret avslo søknaden. Anita sender svar.

Referent
Anita Winther
leder

