
 
Referat fra styremøte 15.03.2017 
Kl 19:00 hos Anita, Vasstrandvegen 497 
 
INNKALT TIL MØTET: 
 
Anita Winther Leder  
Siv Hege Johansen Nestleder Meldt forfall 
Linn Hustad Sekretær  
Astor Hansen Kasserer  
Steffen Hansen Styremedlem  
Tore Albrigtsen Styremedlem Meldt forfall 
Renate Moe Johansen Vara  
Rita Korsberg Vara  

Vegard Andersen Vara  

 
Leder Anita ønsker alle nye og gamle deltagere velkommen, og forteller om oppgaver og ansvar, 
hvordan vi skal arbeide best sammen og hva som forventes av oss alle.  
 
SAKSLISTE: 
 
Sak 1/17 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte  

Innkalling godkjent.  
Referat godkjent av forrige styre før årsmøtet. 
 

Sak 02/17 Konstituering av styret for 2017 
Styret konstituerer seg iht. forslaget fra valgkomiteen. Anita er leder, Siv Hege er 
nestleder, Astor kasserer og Linn sekretær. 
 

Sak 03/17 Styrets forpliktelser og årshjul 
Styret enes om å kommunisere via mail, og ha styremøter en gang per mnd, foruten 
i juli og i desember. Det snakkes om hvordan vi kommuniserer med omverden på 
vegne av laget, og vi avklarer forventninger til styrevervet.  

- Styret forventes å sette seg inn i sine roller og ansvar i styret. 
- Anita sender SMS dersom det er saker som må besvares/voteres 

umiddelbart. 

Sak 04/17 Møteplan våren 2017 
De to nærmeste styremøtene er satt til 

- 19.04.2017 kl 19.00 
- 15.04.2017 kl 19.00 

Sak 05/17 Fordeling/gjennomgang saker fra arbeidsplanen: 
 
Raudfjell Vindkraftverk (11/10) 
Astor informerer styret om sakens status.  

- Hele styret oppfordres til å holde øyne og ører åpne så Utviklingslaget får 
med seg alt som skjer videre relatert til denne saken. 

- Astor har hovedansvar i saken.  
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Grustaket i Nordfjordbotn (08/10) 
Rita informerer styret om sakens status.  

- Vi vedtar å kontakte Nordre Kattfjord Grunneierlag for å invitere til tettere 
samarbeid. Vi ønsker ei gruppe bestående av 2 fra KUL og 2 fra 
Grunneielaget som jobber med denne saken i fellesskap.  

- Rita kontakter Nordre Kattfjord Grunneierlag. 
- Rita og Steffen har hovedansvar i saken. 

 
Trafikksikkerhet og utbedring FV 862 (05/10) 
Anita informerer styret om sakens status. 

- Linn sender mail til Vegvesenet for å be dem komme på befaring ettersom 
veiene er som berg-og-dalbaner akkurat nå, og det er stor fare for å skade 
kjøretøy. 

- Anita har hovedansvar i saken.  
 
Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn (36/11) 
Anita informerer styret om sakens status. 

- Anita og Rita har hovedansvar i saken. 
 
Ny Kvaløyforbindelse (31/16) 
Anita informerer styret om status i saken. 

- Geir-Are Winther er satt på saken sammen med ei gruppe bestående av 
berørte utviklingslag på Kvaløya. Gruppen jobber i første omgang for å få 
omgjort vedtaket om at parallell-brua skal bygges på Kvaløysletta. 

 
Veitoalett på Kattfjordeide (25/13) 
Anita informerer styret om at saken er på vent inntil videre. 
 
Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø 
kommune (31/16) 
Anita informerer styret om sakens status. KUL har klaget på saksbehandlingen. Her 
er det gjort vedtak på “bakrommet”. Det er også purret på henvendelsen. 

- Anita er på saken sammen med Harald Olsen på Vasstranda. 
 
Websiden (08/16) 
Anita og Rita informerer styret om status i saken. Websiden er klar til lansering. 

- Rita er fortsatt webansvarlig. 
 
Årlig søppelaksjon  
Saken kommer opp til våren - når snøen forsvinner. På vent inntil videre. 

 
 
Møtet ble avsluttet kl 21.25 
Referent, Linn Hustad 
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