Kattfjord Utviklingslag
Referat fra styremøte
Onsdag 24.august 2016
kl. 19:00
Sted: hos Anita i Vasstrandvegen 497
Disse er innkalt til møte:
Almar Nordby
Tore Albrigtsen
Nina Yttergård
Anita Winther
Siv Hege Johansen
Trond Nilsen
Astor Hansen
Sondre Skari
Rita Korsberg

Saksliste:
Sak 17/16

Leder
Styremedlem
Kasserer
Sekretær
Nestleder
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

Forfall
Ikke møtt
Ikke møtt
Ikke møtt
Forfall

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte
Innkalling godkjent. Referat fra 06.06.16. godkjent.

Sak 04/10

Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandvegen
Informasjon om hva som er gjort siden sist: Harald Olsen følger veien tett og vil
fortsette med det. Vi setter saken på pause inntil det skjer noe vesentlig, men
følger med.

Sak 05/10

Trafikksikkerhet og utbedring FV 862
Rita informerte om hendelser siden sist: ingen svar, purringer og et «svada-svar».
Rita sender et generelt spørsmål ang denne saken og sak 25/13. Vi setter saken på
pause inntil det skjer noe vesentlig, men følger med.

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Vi har ikke mottatt presentasjonen fra møtet, og purrer på den. Vi ber også om
dato for et folkemøte snarest.
Anita sender ut invitasjon til felles styremøte med NKG.
Anita sender purring sendes til Tromsø Kommune på brev sendt dem 11.mai 2016
med kopi til utviklingslagenes kontaktperson i kommunen, Jarle Heitmann.

Sak 11/10

Raudfjell Vindkraftverk
Høring vedr dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2011-2022. Fristen passert.
Vi pauser den til det skjer noe vesentlig, men følger med.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Saken prioriteres i styret. Rita tar kontakt med Hammer i Tromsø kommune og ser
om det lar seg gjøre å få til et møte. Vi kan ikke se at dette prosjektet er kommet
med i Trafikksikkerhetsplanen (for så vidt ingen prosjekter der..) og ønsker en
forklaring på hvorfor.

Kattfjord Utviklingslag
Sak 25/13

Vegtoalett på Kattfjordeidet
Se sak 05/10. Også denne saken pauser vi, men følger med.

Sak 07/16

Sikring av veien over Kattfjordeidet
Brev er sendt til Statens Vegvesen, men ikke mottatt svar enda.

Sak 08/16

Websiden
Utsatt til neste møte.

Sak 09/16

Forskjønning av Kattfjordbygdene
Styret er enig om at saken «tok av». Diskusjon og enighet om at alle i styret må
forholde seg lojale til vedtak som er gjort, - både i styret og på Årsmøtet. Viktig at vi
står samlet bak vedtakene.

Sak 10/16

Rydding langs vei
Svar fra Wim Weber i Tromsø Kommune, - det er bare å søke om midler til neste år.
Saken avsluttes, men vi sender ut info til lag og foreninger på nyåret.

Sak 11/16

Styrekurs
Ikke kurs i regi av Hovedstyret. Anita sender ut invitasjon til lag og foreninger i
fjorden: etter det vi har oversikt over, så gjelder dette 7 lag/foreninger. Kurset ser vi
for oss vil bli i slutten av november.

Sak 18/16

Høringssak: Fradeling av grunneiendom 174/23, Sjøtunvegen 478
Fristen er gått ut, men KUL har ingen merknader til dette.

Sak 19/16

Høringssak: Hovedplan for klima, miljø og energi 2016-2025
Frist 10.september 2016. Rita og Almar samarbeider og lager utkast til svar.

Sak 20/16

Frivillighetsprisen i Troms
Frist 5.september. Legges ut på FB og på nettsiden.

Sak 21/16

Trafikksikkerhetsplan for Tromsø 2016-2030
Vi har mottatt planen, men finner ingen prosjekter i den. Se sak 36/11.

Sak 22/16

Utvidet høringsfrister på sommeren
Sak til Hovedstyret: ofte kommer det en god del høringer på sommeren når folk
flest er borte en lang periode. Kan HS jobbe for at høringsfrister i perioden juniaugust, blir forlenget? Anita sender inn saken.
Eventuelt:
 Info om Folkemøte i regi av Lerøy Aurora 30.august 2016 kl 19. Her bør flest
mulig delta.
 Info om at containerne for spesialavfall er fjernet fra Sjøtun. Almar har vært
i dialog med Remix, men de setter ikke ut nye.

Referent
Anita Winther

