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Saksliste:

L. Åpning av møtet.
Leder åpnet Årsmøtet med å Ønske alle de 1g frammøtte (16 stemmeberettiget) velkommen
til møtet. Leder Ønsket også velkommen til representantene fra Hovedstyret; Åshild
Strømmesen og Marit Andresen.

- valg av ordstyrer, mØtereferent og 2 til å underskrive protokollen.
Pål Yttergård ble foreslått og valgt til ordstyrer.
Anita Winther meldte seg frivillig til å være referent.
Marco Draeger og Unni Yttergård ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen.
lngen innvendinger til innkallingen.

Vedtak: godkjent.

3. Styrets årsmelding for 20L4.
Ordstyrer refererte Årsmeld in gen. I ngen merkn ader.

Vedtak: godkjent.

4. Lagets regnskap tor2OL4.
Leder redegjorde for styrets situasjon vedr kasserer, og refererte det reviderte regnskapet
for laget. Årets regnskap viser et resultat påkr L7.941,46. overskuddet skyldes iall hovedsak
at deler av tilskuddet for 2013 ble bokført i 20L4.

Vedtak: revidert regnskap for 2Ol4 godkjent.

5. lnnkomne saker
o Sak 1: Ny § 4 i lokale vedtekter for KUL

Styre har jobbet med § 4 i de lokale vedtektene, og la fram 2 forslag for Årsmøtet.
Forslag l-: <<Stemmerett har alle personer over 1,6 år, og som er fast bosatt i

området. Personer som har nær tilknytning og viser interesse for å delta i

utviklingen av området, har også stemmerett, men kan ikke velges inn i styret»
Forslag 2: «§fgrnn'lerett har alle personer over LG år, og som er fast bosatt i

området»

vedtak: Forslag 1 ble vedtatt med 14 stemmer for og 2 stemmer imot.



o Sak 2: Faregrenser for skred på østsiden av Sørfjorden
Bakgrunnen for saken, er at omtalt område har fått forskjellig benevning vedr
skredfare i Kystsoneplanen og Arealplanen. Dette, samt det faktum at det allerede
finnes en skredrapport for området, utarbeidet av NGI i 2005 på oppdrag fra da

eksisterende Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag, men som ikke er tatt inn i TromsØ
Kommunes kartdatabaser. Saksfremmer Ønsker at KUL jobber for å få
rapportdataene fra 2005 inn i kommunens kartdatabaser, og dessuten få en

redegjørelse hvorfor området har forskjellig vurdering i de kommunale planer for
området.

Vedtak: Et enstemmig Årsmøte ber styre sette dette på sin Arbeidsplan.

o Sak 3: SØknad om økonomisk stØtte til Bygdeheimen
Styret i Vårglimt søker KUL om kr 10.000,- i støtte til vedlikehold av Bygdeheimen.

Vedtak: Årsmøtet var enstemmig om å innvilge sØknaden med følgende tillegg: Det

skal leveres godkjent, revidert regnskap for 2OL4.ltillegg skal det også leveres
budsjett for prosjektet og regnskap for prosjektet. Regnskap for 2014, samt budsjett
for prosjektet, skal leveres før utbetaling kan skje.

. Sak 4: Saker som berører Siøtun/Sandneshamn Utmarkslag
Henvendelse fra utmarkslaget, der de ber om å få saker som berører deres område
blir sendt til dem for behandling.

Vedtak: Årsmøtet var enstemmig om å be styret etterkomme utmarkslagets ønske.

5. Arbeidsplan og budsjett 2015.
Styrets forslag til arbeidsplan for 2015 ble lagt fram, og følgende saker ble lagt til:

o Kystsoneplan
o Ny skolestruktur iTromsø Kommune
o Skredkart fra NGI (2005) inn i kommunens kartdatabase
o SØrge for at saker som vedrører utmarkslaget, blir sendt dem for behandling
o Støtte til Vårglimt til vedlikehold av Bygdeheimen

Vedtak: Arbeidsplan 2015 med endringer vedtatt.

Budsjettforslaget fra styret ble endret med kr 10.000,- i økte kostnader jfr vedtak i sak 5.3.
Dette betyr at årets budsjett går i underskudd med kr 10.000,- som må dekkes av oppsparte
midler.

Vedtak: Budsjettforslag på kr L0.000,- i underskudd som dekkes av oppsparte midler ble
enstemmig vedtatt. Budsjettets totalsum blir da på kr 30.100,-

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Følgende styremedlemmer var på valg i år og følgende forslag foreligger fra valgkomiteen:
Anita Winther, @r1an Johansen og Madalena Baltazar. Anita Winther tar gjenvalg, mens de
andre blir erstattet med hhv Almar Nordby og Trond Nilsen.



Alle varamedlemmer er på valg; Rita Korsberg, Sondre Skari og Herlaug Moe. Rita Korsberg

og Sondre Skari tar gjenvalg, mens Herlaug Moe blir erstattet av Lill Andresen.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer enstemmig vedtatt.

8. Valg av leder.
Sittende leder har gitt klare signaler til valgkomiteen om at hun ikke tar gjenvalg.

Valgkomiteen hadde ikke forespurt noen av de andre styremedlemmene om dette vervet, og

årsmøtet måtte velge ny leder uten forberedelser. Almar Nordby ble foreslått.

Vedtak: Almar Nordby ble valgt mot l stemme.

9. Valg av revisorer.
Revisor på valg: Tone Nilsen og Sissel Olsen. Begge tar gjenvalg.

Vedtak: Valgkomiteens forslag til revisorer enstemmig vedtatt.

10. Valg av valgkomit6.
Valgkomite på valg: Harald Olav Johansen, Tove Johansen og Jenvald Slettnes.

Vedtak: Tove Johansen og Jenvald Slettnes var tilstede på Årsmøtet og bekreftet gjenvalg. Harald Olav

Johansen har ikke gitt signaler på at han ikke vil fortsette, og Årsmøtet forutsetter dette. Alle

enstemmig valgt.

Den nye styresammensetningen i Kattfjord Utviklingslag blir da som følger:

Leder:Almar Nordby

Styremedlem: Tore Albrigtsen, Oddvar Olsen, Pål Yttergård, Anita Winther og Trond Nilsen

Varamedlemmer: Rita Korsberg, Sondre Skariog Lill Andresen

Revisorer: Tone Nilsen og Sissel Olsen

Valgkomite: Harald Olav Johansen, Tove Johansen og Jenvald Slettnes

Avslutning

I diskusjonen rundt ny leder og valgkomite, ble det ytret ønske om at informasjon rundt styrearbeidet

og hvem som er på valg, blir sendt til valgkomiteen i begynnelsen av året. Dette for at de skal kunne

gjØre en bedre jobb mht nye styremedlemmer. Dette må det nye styret imøtekomme.

Ny leder takket for tillitten, men poengterte at han kom til å trenge mye hjelp fra de andre

medlemmene i styret.

Møtet avsluttet kl 21.00

Anita Winther
Referent

Marco Draeger

Desisor

UnniYttergåJ
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