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Årsmelding 2012

Styret har tiden etter at Årsmøtet var avholdt februar 2012, avviklet styremøter og
har hatt følgende sammensetning:

Leder: Anita Winther
Nestleder: Harald Olsen
Sekretær: Jorunn Minde
Kasserer: Ørjan Johansen
Styremedlem: Pål Nyseth Yttergård
Styremedlem: Oddvar Olsen

Varamedlem, Sandneshamn: Lars Tore Dalsbøe
Varamedlem, Nordfjord: Rita Korsberg
Varamedlem, Sjøtun: Sondre Skari

Selv om sakene aldri synes avslutta, og saksgangen kan virke uendelig lang, har styret
jobbet godt gjennom hele året. Takk til hver enkelt for en kjempegod jobb for
Kattfjordbygda!

Styrets viktigste saker og samsvar med Arbeidsplan 2012:

Trafikksikkerhet rundt hele fjorden Dette er en av sakene vi har jobbet med
flere år. Vi er på langt nær ferdig…..

o FV 862: 2011sendte vi brev med flere purringer til Fylket. Nå, like over
nyttår fikk vi endelig respons. Vi ser lysere på saken enn noen gang!

o Vasstrandvegen: KUL maser stadig på Tromsø Kommune, men her føler vi
at vi ikke kommer noen vei… Vi ba om befaring mai, men fikk avslag. Nytt
forsøk for fange kommunens interesse var og lage en film
«Vasstrandvegen minutt for minutt». Vi har filmet, men venter enda på
redigeringen.

Grustaket Nordfjordbotn: Det var aktivitet grustaket sommer, og KUL mottok
flere meldinger fra bygda vedr bråk og aktivitet til alle mulige tider. Henvendelse
fra KUL til både Fylkesmannen og Veidekke. Kopi av godkjente konsesjoner
motatt, og KUL har bedt om støymålinger for sjekke om disse er innenfor
lovverket. Pr dags dato har vi ikke fått disse, men følger opp saken.
Raudfjellet vindkraftverk: KUL mottok vår orientering om at konsesjon var gitt
for bygging og drift av Raudfjellet Vindkraftverk og påklaget vedtaket
umiddelbart. denne klagen var flere bygdefolk involvert med godt forarbeid, og
styret gjennomgikk disse før innsendelse av klagen. Klagen er signert av både
KUL og Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag. En oppsummering av klagen er
mottatt, og KUL har på bakgrunn av denne bedt om ytterlig dokumentasjon på en
del momenter.
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Havnen på Sandneshamn: Samarbeid med det lokale Fiskarlaget. Etter mye fram
og tilbake, er vi ikke kommet noe nærmere en løsning.
Manglende mobildekning ved stømstans: Her avventer vi og ser om det skjer noe
på nasjonalt plan. La saken på vent mars.
Digitalt arkiv for KUL: Etter nøye vurdering har vi besluttet bruke arkivet på
Gmail. tillegg har vi kjøpt en ekstern harddisk til laget. For gamle dokumenter
har vi vært kontakt med Statsarkivet, men ikke kommet fram til noe der enda.
Barnehagedekningen: KUL er ikke informert om at det er noe nytt denne saken.
Lysstolper langs FV 862 Nordfjordbotn: Henvendelse til Tromsø Kommune,
Troms Fylkeskommune og Statens Vegvesen uten at vi er kommet noe nærmere
en løsning denne saken.
Årlig søppelrydding: Ryddingen gikk greit, men det varte og rakk før sekkene ble
hentet. Etter mange henvendelser fra KUL ble de endelig fjernet. På nordsiden av
fjorden var det noen som la mer søppel (uten sekker) etter at innsamlingen var
gjort og dette førte til en del merarbeid. Her måtte bygdefolket trø til og bringe
søppelet på fyllinga. Takk til de involverte!!!
Oppfølging nye vedtekter: Fellesvedtektene skulle ha vært realitetsbehandlet på
Fellesmøtet høsten 2011. Dette ble avglemt og vi kunne ikke gjøre noe med våre
lokale vedtekter før disse er endelig godkjent. På Årsmøtet for utviklingslagene
(før: Fellesmøtet) nå høst, ble det gjort flere endringer Fellesvedtektene. Disse
endringene skal realitetsbehandles på Årsmøtet for Utviklingslagene 2013
(våren) og våre lokale vedtekter kan deretter endres.

Andre saker som har vært behandlet:

Styrehonorar: Styret mente det var best med en fast fordeling av styrehonoraret
og vedtok mars en fordeling etter deltakelse på styremøter. Dette tillegg til de
faste honorarene til leder, kasserer og sekretær.
Skytebane på Kattfjordeidet: Deltatt samarbeidsmøte med Ersfjord Utviklingslag
og sitter Referansegruppa for skytebane Tromsø Kommune. Deltatt på ett møte

denne gruppa.
Behandlet Kommuneplan for Tromsø 2011-2022, plan nr 142
Styrekurs for lag og foreninger: Forslag fra bygda (det liker vi!!) KUL har
undersøkt interessen og kommer til arrangere styrekurs nær fremtid.
Samarbeid med Sommarøy/Brensholmen Utviklingslag. Nærmere info vil komme

løpet av februar/mars måned.
Behandlet søknad om støtte fra FAU vedr 17.mai. Innvilget kr 2500,-
Behandlet henvendelse fra Kattfjord Sportsklubb om bruk av www.kattfjord-
nytt.no Sportsklubben får egen fane på nettsiden og opplæring bruk av siden.
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Behandlet flere saken vedr veinavn bygda.
Avviklet jubileumsmarkering vår.
Behandle søknad om støtte til forskjønning av «rundkjøringen» vd skolen.
Innvilget kr 1500,-
Deltakelse på Årsmøte for Utviklingslagene (tidl Fellesmøte) november.
Div høringssaker.

Minner om at alle innkallinger og referat til styremøtene ligger på

www.kattfjord-nytt.no

Forslag til arbeidsplan 2013:

Utbedring og trafikksikkerhet langs FV 862
Utbedring og trafikksikkerhet langs Vasstrandvegen
Raudfjellet Vindkraftverk
Grustaket Nordfjordbotn
Havnen på Sandneshamn
Barnehagedekningen
Lysstolper langs FV 862 Nordfjordbotn
Årlig søppelrydding
Oppfølging nye vedtekter

Regnskap 2012 og budsjett 2013:

Revidert regnskap for 2012 og budsjettforslag for 2013 legges fram på Årsmøtet.

Nordfjord, 20.01.2013.

På vegne av styret,

Anita Winther

leder


