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Referat fra styremøte 
Osndag 30.april 2014 kl. 20.00-21.30 Sted: Kattfjord 
skole 

 
 
 
Disse er innkalt til møte: 

Anita Winther leder  

Tore Albrigtsen styremedlem  

Pål Nyseth Yttergård styremedlem  

Madalena Baltazar styremedlem  

Oddvar Olsen styremedlem  

Ørjan Johansen styremedlem Meldt forfall 

Herlaug Moe vara Meldt forfall 

Sondre Skari vara  

Rita Korsberg vara  

 
 
 
Saksliste: 
 

 

Sak 12/14 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  
 
Innkallingen og referatet ble godkjent. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av FV 862 
 
Denne saken utarbeides i samarbeid med Brensholmen og Sommarøy utviklingslag. 

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 
 
Pål har etablert kontakt med Tromsø Kommune og skal purre på saken. 

Sak 27/13 Grunnleggende datakurs for seniorer 
 
Madalena skal snakke med Folkeuniversitetet igjen. Anita skal purre 
Folkeuniversitetet og be om en bekreftelse, hvis ingenting har skjedd til og med uke 
19. 

Sak 04/14 Fjerning av eiendomsskatten i distrikt-Tromsø 
 
Denne saken utarbeides i samarbeid med Brensholmen og Sommarøy utviklingslag. 

Sak 08/14 Møteplan styremøter 
 
Styret skal møtes igjen kommende 28.05,2014 kl. 20. 

Sak 10/14 Felles styremøte med Sommarøy/Brensholmen Utviklingslag. Referat. 
 
Styret har ikke mottatt referatet. 

Sak 13/14 Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Høring planprogram. 
 
Styret skal representeres på folkemøte, kommende 15.05.2014, kl. 18, Kvaløya 
Videregående Skole. 
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Sak 14/14 Fellesvedtekter og lokale vedtekter 
 
Oddvar skal lese begge vedtekter og skal skrive en forslag. 

Sak 19/12 Fibernett-bredbånd. Folkemøte med Nordix? 
 
Madalena skal spørre «Vår Glimt» om anledning for å bruke Sjøtuns bygdeheim neste 
tirsdag 20.05 eller onsdag 21.05 for et folkemøte med Nordix. 
Rita skal kontakte Nordix og høre hvilken dato passer best. 
Anita skal skrive invitasjon til Folkemøte. 
Invitasjon sendes ut snarest mulig og leveres til alle postkasser i Kattfjord. 

 Eventuelt 
Brosjyre med det nye styre deles ut samtidig med kommunikasjon om folkemøte. 
Anita skal skrive informasjon om de nye satellittelefoner. Opplysningen sendes ut 
med brosjyre og invitasjon til styremøte. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Madalena Baltazar 
sekretær 


