Kattfjord Utviklingslag
Referat fra styremøte
Onsdag 05.juni 2013 kl. 19.00-21.30
Sted: Kattfjord skole

Disse er innkalt til
Anita Winther
Harald Olsen
Pål Nyseth Yttergård
Madalena Baltazar
Oddvar Olsen
Ørjan Johansen
Hermod Olsen
Sondre Skari
Rita Korsberg

møte:
leder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
vara
vara
vara

forfall
forfall
forfall
forfall

Saksliste:
Sak 14/13

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte
Innkallingen og referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Sak 04/13

Lokalt varslingssystem
Pål N Yttergård har vært i kontakt med Tromsø Brannvesen:
Rutiner og varslingssystem ute i bygdene skal gjennomgås og alle
Utviklingslagene vil få en invitasjon til et møte for drøfting.
Etter samtalen med brannvesenet venter vi til informasjonsmøtet med
alle utviklingslagene. Møtet skal purres i utgang av august, hvis vi ikke
hører noe fra brannvesenet.
Madalena Baltazar skal skrive svaret til Steinar Jenssen.

Sak 05/13

Politisk møte i bygda – innkommet forslag
Søndag 01.09.2013, kl, 18 ble forslaget for folkemøte.
Madalena Baltazar skal spørre Vårglimt om anledning til å bruke
Bygdeheimen i denne datoen.
Sakslista ble lagt og Anita Winther skal sende til politikerne.

Sak 06/13

Informasjon ut til bygdene
Madalena Baltazar skal be om et bilde til alle. Bildet skal sendes
snarest mulig.
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Kattfjord Utviklingslag
Sak 23/12

Hundehold i Kattfjord

Sak 19/12

Tromsø Kommune skal komme ut med en egen forskrift om
hundehold.
Fibernett – bredbånd

Sak 27/12

Harald Olsen ga en kort informasjon om statusen.
Høringssaker, dispensasjon/fradeling av parseller 174/10 og
174/55
Statens Vegvesen godkjente begge saker.

Sak 15/13

Strategi for eiendom til helse og omsorg - høring
Styret skal lese saken i løpet av denne uke. Anita Winther sender
svaret søndag kveld (09.06.2013).

Sak 16/13

Søknad om oppføring av nodehytte – høring
Laget har ingen merknader til høringen.

Sak 17/13

Velkomsthilsen til innflyttere
Nye naboer skal få en gave fra velkomstkomiteen jfr tidligere praksis.

Sak 18/13

Nyefødte Kattfjordinger
Nyfødte skal få en velkomsthilsen jfr tidligere praksis.

Med vennlig hilsen
Madalena Baltazar
sekretær
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