
Kattfjord Utviklingslag 

Referat fra styremøte 
Tirsdag 14.april 2015  
kl. 19:00  
Sted: Skigarasjen 

 
Disse er innkalt til møte: 

Almar Nordby Leder  

Tore Albrigtsen styremedlem Meldt forfall 

Pål Nyseth Yttergård styremedlem Ikke møtt 

Anita Winther styremedlem  

Oddvar Olsen styremedlem  

Trond Nilsen styremedlem Meldt forfall 

Lill Andresen vara Meldt forfall 

Sondre Skari vara  

Rita Korsberg vara  

 
 
 
Saksliste: 

Sak 01/15 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  
Feil dag i innkallingen. Innkalling godkjent. Referat fra 17.02.15. godkjent. 

Sak 02/15 Konstituering av nytt styre 
1.nestleder: Oddvar Olsen, 2.nestleder: Pål Yttergård, Kasserer: Anita Winther, 
Sekretær: Trond Nilsen 
Siden leder er borte lange perioder av gangen, så må vi ha et strengt regime på 
hierarkiet: Leder gir direkte beskjed til 1.nestleder når denne skal overta. Det 
samme gjøres når leder er tilbake «i drift». Hvis 1.nestleder må overlate styringen 
til 2.nestleder, så gir 1.nestleder direkte beskjed til 2.nestleder. Beskjedene gis via 
mail, slik at alle kan se hvem som har ledelsen. 

Sak 03/15 Høring eiendommen 173/3 
Ingen merknader. Siden fristen er passert, så gir vi ingen tilbakemeldinger til 
kommunen. 

Sak 04/15 Høring Kommuneplanens Samfunnsdel 
Referent sender ut link til styrets medlemmer. First for tilbakemelding gis. 

Sak 05/15 Høring Kommuneplanens Arealdel 
Referent sender ut link til styrets medlemmer. First for tilbakemelding gis. 

Sak 06/15 Møteplan styremøter 2015 
Leder setter opp møteforslag og sender ut til medlemmene. 

Sak 07/15 Info vegnavn 
Tas til etterretning. Referent sender mail til kommunen. 

Sak 27/14 Ny skolestruktur 
Informasjon om historikk. 

Sak 28/14 Kystsoneplan 
Informasjon om historikk. Et høringsinnspill er utarbeidet i samarbeid med 
Utviklingslaget Sommarøy/Brensholmen og fiskarlagene i området. 1.nestleder har 
deltatt fra KUL. 

Sak 08/15 Skredkart fra NGI inn i kommunens kartdatabase 
Leder tar kontakt med kommunen og får informasjon om hvordan vi må jobbe for å 
få dette på plass. 



Kattfjord Utviklingslag 

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandvegen 
Informasjon om status i saken. Harald Olsen følger opp saken. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av FV 862 
Informasjon om saken. Referent sjekker opp status til neste møte. 

Sak 11/10 Raudfjell Vindkraftverk 
Informasjon om saken. Saken utsettes til våren, hvis ingen endring. 

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 
Rita fortsetter på saken. 

Sak 25/13 Vegtoalett på Kattfjordeidet 
Informasjon om saken. Referent sjekker opp status til neste møte. 

Sak 09/15 Rester etter stormen «Ole» 
Det ligger rester etter brygger som stormen ødela. Kan vi gjøre noe for å få det 
fjernet? Oddvar sjekker med kommunens miljørådgiver Wim Weber. 

 Eventuelt 
Vi sjekker opp med rektor når skolen igjen er klar til bruk. Skigarasjen er lite egnet 
som møtelokale for oss. 

 
 
 
Referent 
 
Anita Winther 
 


