
Kattfjord Utviklingslag 

Referat fra styremøte 
Torsdag 21.april 2016  
kl. 19:00  
Sted: hos Anita i Vasstrandvegen 497 

 
Disse er innkalt til møte: 

Almar Nordby Leder Forfall 

Tore Albrigtsen Styremedlem Forfall 

Nina Yttergård Kasserer  

Anita Winther Sekretær  

Siv Hege Johansen Nestleder Ikke møtt 

Trond Nilsen Styremedlem Forfall 

Astor Hansen Vara  

Sondre Skari Vara Forfall 

Rita Korsberg Vara  

 
 
 
Saksliste: 

Sak 05/16 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  
Innkalling godkjent. Referat fra 10.03.16. godkjent. 
 

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandvegen 
Anita informerte kort om status og videre plan. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring FV 862 
Brevet vi sendte i januar ble ikke mottatt i fylkeskommunen (postmottak), - Rita har 
sendt det på nytt nå og fått bekreftet at det nå er mottatt. Rita følger opp. 
 

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 
Vår kontaktperson i kommunen har flyttet til en annen avdeling, og vi har nå gjort 
en henvendelse direkte til Veidekke. Rita følger opp. 

Sak 11/10 Raudfjell Vindkraftverk 
Almar og Siv Hege har saken og var ikke tilstede på styremøte. Saken utsettes til 
neste styremøte. 

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn 
Se sak 05/10 

Sak 25/13 Vegtoalett på Kattfjordeidet 
Se sak 05/10 

Sak 06/16 Årlig søppelaksjon 
Anita tar kontakt med Remiks og lager postkasselapper. Lappene sendes på mail til 
styrets medlemmer som sørger for å distribuere disse i sitt område. Vi satser på å få 
lagt de i postkassene i løpet av mai. 
 



Kattfjord Utviklingslag 

Sak 07/16 Sikring av veien over Kattfjordeidet 
Astor informerte om at ingen ting var gjort i saken. Han fikk en del tips med seg for 
videre arbeid. 

Sak 08/16 Websiden 
Almar og Siv Hege har saken og var ikke tilstede på styremøte. Saken utsettes til 
neste styremøte. 

Sak 09/16 Forskjønning av Kattfjordbygdene 
Ingen har til nå tatt kontakt med KUL vedr dette. Hva gjør vi videre? 

Sak 10/16 Rydding langs vei 
Anita tar kontakt med Wim Weber i Tromsø Kommune og hører om det er midler til 
søppelplukking langs vei. Hvis positiv svar, så deler vi fjorden i 4 roder og «utlyser» 
midlene til lag og foreninger i fjorden. 

Sak 11/16 Styrekurs 
Vi tar kontakt med HATS som arrangerte disse kursene det er snakk om, og 
undersøker saken med dem. Anita sender mail til daglig leder. 

Sak 12/16 Støtte til 17.mai-arrangement 
Mail med søknad mottatt, og dette støttes ihht vedtatt budsjettpost. Anita 
utbetaler til FAU. 

Eventuelt  Skal vi sende ut info til bygdene om hvem som sitter i styret lik den vi 
sendte ut i 2014? 

o Ja, hvis vi samtidig informerer om hva utviklingslaget er og hvilken 
funksjon det skal ha i bygda. Anita sender epost til styret og 
etterspør bilder av hele styret. Anita utarbeider brosjyren og styret 
deler denne ut samtidig med «søppel-lappene». 

 Valgkomiteen igangsettes?  
o 1.desember 2016 med frist 1.februar 2017. 

 Info fra årsmøtet i Hovedstyret 
o Astor og Anita deltok på årsmøtet og refererte derifra. 

 Trafikksikkerhetsplan 
o Rita sjekker om vi er inne med veilysene i denne planen 

 Høring: Stedsnavnsak fra Kartverket 
o Ikke mye som berører oss i Kattfjord, men Anita skal tar en 

gjennomgang med lokalkjente på de stedene som berører oss 

 Sak til Hovedstyret: kan Hovedstyret ta tak i saken med bompenger rundt 
sentrum? Alle vi som bor i distriktet og som jobber i byen blir rammet av 
dette, da det ikke finnes parkeringsplasser utenfor bomringen for oss 

o Anita sender mail til Hovedstyret 

 Styrehonorar for 2015 
o Anita utbetaler til forrige styret så snart alle bankkontonumrene er 

mottatt 
 

 
 
 
Referent 
 
Anita Winther 
 


