
 

 

Innkalling til årsmøte og årsberetning for  

Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag 
 

 

 
 

Beretningsåret 2009 

 
Årsmøtet er satt til: 

Søndag 17. januar 2010 

Kl. 18:00 

Sted: Kattfjord skole 

 

Saker til årsmøtet må være styret i hende skriftlig innen 

3.januar, og vil umiddelbart legges ut på  

www.kattfjord-nytt.no .  
Saker kan sendes på e-post: ann.sissel.westgard@tromsoskolen.no  

(Dette ble også kunngjort på hjemmesiden 27.des. Vi beklager kort tidsfrist!) 
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1. Innkalling til årsmøte i Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag 

 
Det innkalles herved til årsmøte i Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag 

Søndag 17. januar 2010 Klokka 18.00. 
Sted: Kattfjord skole 

 
På dette årsmøtet skal sammenslåing av Sjøtun/Sandneshamn og Nordre Kattfjord utviklingslag 

realitetsbehandles. Pga. dette vil årsmøtet avvikles tidligere enn vanlig og vil etter all 
sannsynlighet siste årsmøte som Sjøtun/Sandneshamn utviklingslag. ”Stiftelsesmøte” for 

sammenslått lag vil bli avholdt medio februar. 

 
Det vil bli servert kaffe og kake! Sjøtun, 27.12.09. 
 For styret Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag 

Velkommen!   

 --------------------------------------------  
 Ann-Sissel Westgård 

Saksliste:  
1. Åpning av møtet. 

Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive protokollen. 
2. Godkjenning av innkallelsen. 
3. Styrets årsberetning for 2009.  
4. Sammenslåing av utviklingslagene. 

- Forslag til nytt navn: Kattfjord utviklingslag 
- Økonomisk tilbud fra Tromsø Kommune. 
- Forslag til lokale vedtekter: Se vedlagt 
- Realitetsbehandling av sammenslåing. 

5. Lagets regnskap for 2009. 
6. Forslag til arbeidsplan 2009. 
7. Innkomne saker (må være styret i hende skriftlig innen 3.januar, og vil umiddelbart 

legges ut på hjemmesiden vår). 
8. Budsjett for 2010. 
9. Valg. 

Pga. mulig sammenslåing av utviklingslagene vil valget være avhengig av utfallet av sak 4.  
 
Hvis sammenslåing: 
Valg av medlemmer til valgkomité med utgangspunkt i forslag fra valgkomiteen: 
- 1 repr. fra Sandneshamn 
- 1 repr. fra Sjøtun 

 
Disse 2 + 1 repr. fra Nordre Kattfjord vil få i oppgave å sette sammen forslag til nytt styre til 
stiftelsesmøtet i februar.  
 
Hvis ikke sammenslåing: 
Det vil da bli ekstraordinært årsmøte i februar 2010. Valgkomiteen fra årsmøtet (febr. 09) legger 
da frem forslag til nytt styre for Sjøtun/Sandneshamn utvikl.lag. 
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2. Årsberetning 2009 

Innledning 
Årsmøtet ble avholdt 15.februar 2009 kl.18.00 på Kattfjord skole. Det nye styret holdt sitt 
konstituerende møte 05. mars 2009 og har siden hatt følgende sammensetning: 

Leder:  Ann-Sissel Westgård   1. vara: Lars Tore Dalsbøe 
Nestleder: Unni Yttergård   2. vara: Per B. Bakke 
Sekretær: Kai-Morten Brox    3. vara: Arne Hustad 
Kasserer:  Jorunn Minde 
Styremedlem: Hermod Olsen  

Det er i beretningsåret 2009 avholdt 7 styremøter og behandlet 36 protokollførte saker.  

 

Våre viktigste saker gjennom året 

2.1 Representasjon. 

Idémyldringsmøte Slåttnes 
Ann-Sissel Westgård og Unni Yttergård representerte styret. 
 
Møte med Plan og Næring, Tromsø Kommune v/Voktor/Reiersen 
Ann-Sissel representerte styret. 
 
Befaring med Ishavskysten friluftsråd/Tromsø kommune 
Unni Yttergård og Oddmar Nilsen representerte styret/bygda. 
 
Møte med Ishavskysten Friluftsråd 21.10.09 
Ann-Sissel og Unni representerte styret. 
 
Fellesmøte 14.-15.november på Sommarøy  
Ann-Sissel Westgård og Jorunn Minde representerte styret. 
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2.2 Sammenslåing av Sjøtun/Sandneshamn Utviklingslag (SSU) og Nordre 
Kattfjord Utviklingslag (NKU) 

Det ble nedsatt et utvalg bestående av 2 medlemmer fra hvert av lagene. Gruppa har bestått 
av Unni Yttergård og Ann-Sissel Westgård fra S/SU, samt Anita Winther og Rita Korsberg fra 
NKU. Utvalget har arbeidet jevnt for å få til en gjennomføring av sammenslåingen. Dette 
arbeidet har bl.a. medført at det måtte lages nye lokale vedtekter. Ett av momentene i 
denne sammenheng er at de tre bygdene Nordfjord – Vasstrand, Sjøtun og Sandneshamn 
stiller med to representanter hver til styret i det nye utviklingslaget. 

Videre har det vært flere avklaringsmøter med kommunen hvor bl.a. økonomien og 
situasjonen rundt sammenslåingen har vært diskutert.  

Totalt sett har denne saken, som har vært oppe på samtlige styremøter medført mye arbeid 
av de berørte fra begge lag.  

Sjøtun/Sandneshamn og Nordre Kattfjord har i løpet av beretningsåret avholdt tre felles 
styremøter hvor hele styret fra begge lagene har deltatt. Disse møtene har utover det å 
diskutere sammenslåingen også hatt andre felles saker på agendaen som det har vært 
samarbeid om. 

2.3 Markedsføring av Kattfjordbygda. 

Det ble på årsmøtet avsatt kr. 10.000,- for å markedsføre Kattfjord. I denne forbindelse 
skulle det bl.a. lages en reklamefilm. Denne saken har vært oppe på samtlige styremøter i 
løpet av 2009.  

I forbindelse med innspillingen av reklamefilmen, har utviklingslaget gått ut og bedt om 
støtte fra næringslivet som er representert i fjorden, og har fått inn et betydelig bidrag. 

Videre er kontrakt signert med Bjørn Fagertun, som foretar innspilling av filmen, og 
NKU/SSU. 

Filmingen er godt i gang, og det mangler bare noen få opptak før alt råmaterialet er på plass. 
Deretter skal dette redigeres og tilrettelegges på en slik måte at det egner seg til bruk. 
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2.4 Lokal arealplan for Kattfjorden. 

SSU med Lars Tore Dalsbøe og Ann-Sissel Westgård i spissen har satt seg fore å lage en lokal 
arealplan for Kattfjorden. Denne skal inneholde en beskrivelse av områder som egner seg til 
boligformål, næringsliv, hyttebygging samt all nødvendig infrastruktur.  

Dette er et møysommelig arbeid som har krevd store resurser, og som langt fra er avsluttet. 
Planen er at det skal lages et oversiktskart over fjorden med detaljkart for de mest 
interessante områdene.  

Dette kartet er planlagt brukt over for myndighetene i saker hvor det er av avgjørende 
betydning å få et positivt svar. Et slikt materiale vil kunne gi større tyngde i for eksempel 
byggesaker.  

 

2.5 Andre saker styret har behandlet. 

- Raudfjellet vindkraftverk 
- Parkeringsplasser i Otervika 
- Sikkerhet langs riksveg 862 
- Utkjøring på Lakstindsletta 
- Rådmannens forslag til endring i skolestrukturen 
- Flere boligtomter og økt tilflytting 
- Velkomstgaver til nyfødte og tilflyttere 
- Søppelrydding 
-  ”Perler på en snor” 
- Søknad om økonomisk støtte fra Kvitfjellet skilag til bygging av offentlig toalett 
- Utsiktsrydding i Kattfjorden 
- Digital kartdatabase for friluftsliv 
- Oppdrettsanlegg i Sessøyfjorden 

 
Alle innkallinger og referat for 2009 er for øvrig lagt ut på hjemmesiden så snart de har blitt 
godkjent av styret. Her har vi også lagt ut de årsberetninger/årsmøtereferat som vi har 
tilgang på digitalt.  
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3. Forslag til arbeidsplan 2010 
- Raudfjellet vindkraftverk. 
- Trafikksikkerhet langs riksvei 862.  
- Flere boligtomter og økt tilflytting. 
- Hjemmesiden. (i samarbeid med NKU) 
- Utsiktsrydding i Kattfjorden. 
- Lokal arealplan for Kattfjorden 
- Markedsføring av Kattfjordbygda 
- Søppelrydding 
- Perler på en snor 

4. Regnskap. 
Revidert årsregnskap for 2009 legges frem på årsmøtet. 

Forslag til budsjett 2010 legges frem på årsmøtet. 

 
 
 
Sjøtun, 27.12.09 
På vegne av styret 
 
 
------------------------------------------- 
Kai-Morten Brox 
sekretær 
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Vedlegg 1: FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KATTFJORD 
UTVIKLINGSLAG 
 

§ 1 – LAGETS NAVN 
Kattfjord utviklingslag er forening som omfatter hele Kattfjorden, fra Vasstrand til 
Sandneshamn. Den er en frittstående, partipolitisk uavhengig forening.  Kattfjord 
utviklingslag er et resultat av sammenslåing mellom tidligere Sjøtun/Sandneshamn 
utviklingslag og Nordre Kattfjord utviklingslag. 
 
§ 2 – LAGETS FORMÅL 
Utviklingslagets formål er å arbeide for næringsmessig, kulturell og sosial utvikling av 
Kattfjorden. 
Laget skal representere fjorden, og være et kontaktorgan mellom fjorden og kommunens 
politiske og administrative ledelse. Laget skal være høringsinstans i saker av betydning for 
lokalsamfunnet.  
Utviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen og andre relevante lag/foreninger, arbeide 
for:  

- å bidra til styrket kommunal service i Kattfjorden 

- å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan 

bidra til å sikre bosettinga i fjorden 

- å stimulere til næringsutvikling i fjorden, og legge til rette for bedre utnyttelse av 

lokale, menneskelige og naturgitte ressurser i området. 

- at fjordens unike natur blir tatt vare på og benyttet på best mulig måte, både for 

bosetting og næringsutvikling 

- å  iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner ønskelig. 

 
§ 3 – DELTAKELSE 
Utviklingslaget er et samarbeidsorgan. Deltakelse er åpen for alle innbyggerne i fjorden, og 
andre som har nær tilknytting til fjorden. I tillegg er deltakelse åpen for bedrifter, 
institusjoner og andre lag og foreninger i lokalsamfunnet. 
 
§ 4 – STEMMERETT 
Stemmerett har alle personer over 16 år som bor i utviklingslagets område. Personer som 
har nær tilknytning og viser interesse for å delta i utviklingen av området kan også velges inn 
i styret og har stemmerett. 
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§ 5 – STYRET 
Utviklingslaget ledes av et styre på 6 personer, hvorav 2 personer som skal representere 
hver bygd, hhv Nordre Kattfjord, Sjøtun og Sandneshamn. Styret består av leder, nestleder, 
sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemme – 1 som 
representerer hver bygd, og revisor. Årsmøtet velger valgkomité, som skal består av 3 
medlemmer, 1 som representerer hver bygd.  
Et flertall av styrets medlemmer må ha bostedsadresse i utviklingslagets område for at styret 
skal være beslutningsdyktig. Dersom styret er delt skal varamedlemmene innkalles. 

- Styret velges på det ordinære årsmøtet.  

- Årsmøtet velger leder hvert år. 

- Hvert år er halvparten av styrets medlemmer på valg, 1 fra hver bygd  - første år etter 

loddtrekking. 

- Varamedlemmer velges for ett år. 

- Årsmøtet velger valgkomitée. 

- Hvert styremedlem skal ha honorar. Årsmøtet bestemmer størrelsen. 

Det skal føres referat fra styrets møter. 
 
§ 6 – STYRETS GJØREMÅL 
Styret skal lede utviklingslaget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak.  
Dersom utviklingslaget har arbeidsgrupper, kan styremedlemmer være ledere av disse. 
Arbeidsgruppen/e ansvarlig ovenfor styret. Uttalelser i saker skal gå gjennom styret. I saker 
der andre lag og foreninger i fjorden har interesser, skal disse informeres og inviteres til å 
delta på styremøte og  i arbeidsgrupper. 
For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av representantene være til 
stede inklusive leder og/eller nestleder, og minst 1 representant fra hver bygd.  
 
§ 7 – ÅRSMØTET 
Årsmøtet er utviklingslagets høyeste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av februar 
hvert år. Styret innkaller til årsmøtet med 2 ukers varsel.  Innkalling og årsmøtepapirer skal 
sendes per mail eller postadresse 2 uker før årsmøtet. Årsmøtepapirene skal være 
tilgjengelig på nettsiden til utviklingslaget  2 uker før årsmøtet. Sakspapirene skal også være 
tilgjengelig på selve årsmøtet. Fristen for saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være 
styret i hende før 20. januar. 
Årsmøtet skal ledes av ordstyrer som velges på årsmøtet. 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 
10% av manntallsførte personer kan kreve ekstraordinært årsmøte. 
Til årsmøtet kan styret invitere personer som utviklingslaget finner hensiktsmessig å invitere. 
 
§ 8 – ÅRSMØTETS OPPGAVER 
Årsmøtet skal behandle følgende saker. 

1. Åpning 

- valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenning av innkallelse 

3. Styrets årsmelding 

4. Regnskap 
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5. Innkomne forslag 

6. Budsjett og arbeidsplan for kommende år. 

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 

8. Valg av leder  

9. Valg av revisorer 

10. Valg av valgkomité 

§ 9 – VEDTEKTSENDRING 
Endringer av vedtektene kan bare foretas på årsmøtet. Endringsforslag med styrets 
innstilling skal offentliggjøres på lagets nettside sammen med øvrige årsmøtepapirer. 
For gyldig vedtak kreves at minst 2/3 av årsmøtet stemmer for. 
 
§ 10 – OPPLØSNING 
Forslag om oppløsning av laget må legges fram som egen sak på et årsmøte for å kunne 
realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 av 
årsmøtet stemmer for. 
Ved oppløsning overføres lagets kapital til et utviklingsfond for bygda. 
                                                                                                        

 


