ÅRSMØTEREFERAT FOR KATTFJORD UTVIKLINGSLAG 27.02.11

SAK 1 ÅPNING
Anita Winther ønsker velkommen og åpner møtet.
SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING
Merknad: Feil i årstall på innkallingen under sak 4, 6 og 8.
Godkjent med merknad.
SAK 3 VALG AV MØTELEDER
Valgt: Anita Winther
SAK 4 VALG AV REFERENT
Valgt: Ann-Sissel Westgård
SAK 5 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
Valgt: Linn Hustad og Hermod Olsen
SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Godkjent.
SAK 7 ÅRSMELDING FRA STYRET


Styret har bestått av følgende personer:
Leder: Anita Winther
Nestleder: Oddvar Olsen
Sekretær: Ann-Sissel Westgård
Kasserer: Kai-Morten Brox
Styremedlem: Per-Tore Uteng
Styremedlem: Steinar Olsen
Varamedlem, Sandneshamn: Lars Tore Dalsbøe
Varamedlem, Sjøtun: Jorunn Minde
Varamedlem, Nordfjord: Rita Korsberg
Revisorer: Tone Nilsen og Sissel Olsen
Valgkomite: Oddmar Nilsen (leder), Ingebjørg Rasmussen, Harald Olav Johansen



Servicerettet tiltak

Trafikksikkerhet langs fylkesvei 862 og utsiktsrydding
En sak vi har jobbet aktivt med gjennom hele året! Vinteren i fjor var en virkelig
tankevekker til mange om hvor elendig veistandarden er, og at noe måtte gjøres.
Utviklingslaget hadde høsten 2010 møte med samferdselsetaten i Troms
Fylkeskommune. I etterkant av dette kunne vi i et avisoppslag lese at det var satt av 6,5
mill. til utbedring på vegstrekningen Nordfjordbotn- Brensholmen- Straumsbotn.
Utviklingslaget har pr. i dag ikke fått noen konkretisering av hvilke tiltak som
prioriteres. Saken må følges opp videre.
I samarbeid med Ishavskysten friluftsråd ble det utført utsiktsrydding på flere
utkjørsler langs vegen. Og midler fra Tromsø kommune gjorde det mulig å sette
foreldrelaget i gang med ryddedugnad på Storneset. Mye ble ryddet, men de fleste av
oss skulle nok ønske at mer ble gjort. Dessverre rakk ikke pengene lengre.
Utviklingslaget oppfordrer grunneiere å stubbebehandle de områdene som ble hugget
ned, slik at ikke ny og tettere skog vokser opp. Vi oppfordrer også flere grunneiere til å
hugge ned skog slik at utsikten blir bedre. Styret har avsluttet denne saken.

Utbedring og trafikksikkerhetstiltak langs Vasstrandveien
Tromsø kommune er ansvarlig for veien ut mot Vasstrand, og gjennom beretningsåret
har Utviklingslaget gjort flere henvendelser til Tromsø Kommune for å få
veistrekningen inn på en prioritert liste for utbedring. Det har imidlertid vist seg
vanskelig/umulig å få konkrete svar på dette spørsmålet. Lenge fikk vi ikke har fått svar
på våre henvendelsene og fikk i den forbindelse hjelp fra AU. I Januar fikk vi en fyldig
redegjørelse fra Bydrift der de begrunner manglende vedlikehold med at de ikke har
økonomiske midler. Vi henvender oss derfor videre til politikerne i Tromsø kommune i
håp om at de vil sette av midler til vedlikehold av kommunale veier.

Mobildekning ved strømstans
En problematikk som viser seg å være vanskelig å jobbe videre med. Vi har gjentatte
ganger fått bekreftet at bygda vår ikke når ut med nødsamtaler ved eventuelle
strømstans. Da er det kun de gamle analoge telefonapparatene som fungerer. Det er
her snakk om samfunnssikkerhet, men ingen som tar ansvar kan det virke som. Telenor
som operatør sier det er hver enkelt innbygger som har ansvar for å ha telefoner som
virker også ved strømbrudd, og ikke har de krav om at mobilnettet skal dekke absolutt
alle områder også ved strømstans. Vi har også vært i kontakt med Tromsø Kommune
vedr. samfunnssikkerhetsspørsmålet. Saken viser seg å omfatte mange bygder. Vi
velger derfor å sende saken over til AU.



Trivselsfremmende tiltak



Næringsutvikling

Havnen på Sandneshamn
På bakgrunn av henvendelse fra medlemmer har styret valgt å jobbe med denne
saken, der vi sammen med Fiskarlaget Nord ser på lovligheten ved at private har
bunnkjetting som går langs hele havnen på Sandneshamn, og på den måten er til
hinder for næringsdrivende som har behov for å benytte havnen som nødhavn.
Havnen er på kart oppgitt å være nødhavn, noe styret mener bør tas hensyn til.
Utviklingslaget presiserer at vi ikke er motstandere av at private har overtatt
bunnkjettingen, eller ønsker å legge ut flytebrygge, så lenge dette ikke er til hinder for
at næringsdrivende kan legge egne fortøyninger til sine båter.


Naturforvaltning

Havarerte sjarker, en miljøtrussel
Styret har, på oppfordring fra medlemmer, valgt å rette fokus mot de 2 havarerte
sjarkene som ligger på havets bunn (1 på Sjøtun og 1 på Sandneshamn). Styret har
vært i kontakt med miljørådgiver Wim Weber i Tromsø kommune uten å få noen
konkrete svar.

Raudfjellet vindkraftverk
I løpet av beretningsåret har det skjedd en hel del i denne saken. I april brant
testturbinen på Sandhaugen, noe som gjorde at Norsk Miljøkraft og deres
samarbeidspartnere måtte i gang med et omfattende oppryddingsarbeid.
Turbinen ble i september demontert og mye er nå fraktet bort. Styret i
utviklingslaget har fulgt oppryddingsarbeidet og ser at det ennå gjenstår en hel
del for at området skal være opp ryddet.
I november ble styret ved en tilfeldighet oppmerksom på at Norsk Miljøkraft
hadde sendt inn søknad om forlengelse av konsesjonen på Sandhaugen, og
ønsker å sette opp 3 nye testturbiner her. I en annen søknad søker de om
utsettelse av igangsettingen av Kvitfjellet vindkraftverk på bakgrunn av de
venter på bedre økonomiske tilskuddsordninger, og at de ønsker å se på
Kvitfjellet og Raudfjellet som et stort vindkraftanlegg. Utviklingslaget fikk ikke
noen av disse brevene på høring, men valgte å sende inn våre merknader til
NVE. Alle disse dokumentene er å finne på vår hjemmeside. I desember ble vi
igjen oppmerksom på at NMK har fått utsettelse på idriftsettelsen av Kvifjellet
til 01.03.2013



Tiltak for bygdeutvikling

Flere boligtomter, økt tilflytting og markedsføring av Kattfjord
Kattfjordfilmen ble, som alle kjenner til, endelig ferdigstilt i begynnelsen av august
2010. Utviklingslaget hadde “urfremvisning” av filmen på Kystkulturdagen 21.august,
der vi hadde egen stand sammen med Gunnar Hansen. Filmen ble i etterkant av dette
også lagt ut på hjemmesiden vår, samt på YouTube, og på den måten gjort tilgjengelig
for allmennheten. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på dette.
16.-18. oktober deltok utviklingslaget, som det første utviklingslaget noen sinne, på
boligmessa i Tromsø. Der hadde vi stand, viste film og bilder, snakket varmt om bygda
vår og oppfordret folk til å flytte hit. Også denne gangen valgte Gunnar Hansen å delta
sammen med oss, der han promoterte sitt eget prosjekt Liafjell Boliggrend.
Tilbakemeldingene var meget positiv.
Utviklingslaget har også satt i gang arbeidet med en prosjektsøknad der en søker
økonomiske midler til etterarbeid ift. filmen. Hvordan kan vi bruke filmen videre blir
det store spørsmålet. Hvor vidt det i etterkant av våre “stunt” gjennom året som har
gått blir solgt flere hus/tomter, og flytter flere til bygda vår, gjenstår å se. Effekten av
filmen er vanskelig å måle.


Andre saker

Andre saker styret har behandlet.
Søknad om støtte til Hillesøy barnekor.
Forsøpling og skrot langs Kattfjordbygda.
Søknad om støtte til etterarbeid av film.
Lokal arealplan.
Grustaket i Nordfjord
Kan Kystkulturdagene bli en undergruppe av utviklingslaget?
Digitalt arkiv for utviklingslaget
Hjemmesiden
Kollektivtransport og – tilbud

Endring av fellesvedtektene
På oppfordring fra medlemmer har styret jobbet med å få endret fellesvedtektene for
utviklingslagene, slik at dårlige formuleringer og uklare paragrafer ble mer tydelig.
Endringene ble 1.gangs vedtatt på fellesmøtet for utviklingslagene 30.-31. okt, og skal
realitetsbehandles på neste fellesmøte. Lokale vedtekter må nå endres slik at de er i
overensstemmelse med fellesvedtektene.

Årsmeldingen godkjent.

SAK 8 REGNSKAP

REGNSKAP FOR KATTFJORD UTVIKLINGSLAG
DRIFTSREGNSKAP
INNTEKTER

I ÅR

I FJOR

Andre inntekter
Tilskudd fra Tromsø Kommune
Andre tilskudd
Renteinntekter

34000
64505,77
43,89

SUM INNTEKTER

98549,66

0

UTGIFTER
Markedsføring
Fellesmøte
Web-siden
Gaver/diverse
Adm utgifter
Tilstyrets disposisjon
Møtehonorar/dekning av utgifter

-4884,45
2425
2998,75
21000
1213,25
0
9000

SUM UTGIFTER

31752,55

0

DRIFTSRESULTAT

66797,11

0

BALANSE
Kasse
Bankkonto
Bankkonto
Skyld pr. 31.12.
Bygg og anlegg
Inventar og utstyr

90491,41
-23694,3

SUM EIENDELER

66797,11

Egenkapital fra forrige år
Årets resultat

66797,11

SUM EGENKAPITAL

66797,11

Nordfjord, 13.02.2011

Nordfjord, 22.02.2011

Leder: Anita Winther sign

Revisor: Tone Nilsen sign
Revisor: Sissel Olsen sign

Regnskapet godkjent.

0

0

SAK 9 INNKOMNE SAKER


Endringer av lokale vedtekter som følge av fellesvedtektene er revidert 1.gang:
Vedtak: Utsettes til fellesvedtektene er realitetsbehandlet på neste fellesmøte for
utviklingslagene.



Forslag: Kystkulturdagene opprettes som en undergruppe i Kattfjord utviklingslag.
Dette fordi et slikt arrangement må være tilknyttet en organisasjon. Arrangementet
har kun en organisatorisk tilknytning til KUL, og er selvstendig i forhold til og
organisering og økonomi. Etter avsluttet arrangement skrives en rapport til KUL. Hvis
de som organiserer dagene finner at dette ikke lenger er mulig å arrangere, legges
undergruppen ned.
Vedtak: Kystkulturdagene skal opprettes som en undergruppe til utviklingslaget,
men har kun organisatorisk tilknytning jf. forslaget over.

SAK 10 HANDLINGSPLAN 2011
-

Raudfjellet vindkraftverk.
Utbedring og trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 862.
Utbedring og trafikksikkerhetstiltak langs Vasstrandveien.
Flere boligtomter, økt tilflytting og markedsføring.
Grustaket i Nordfjord
Havnen på Sandneshamn.
Havarerte sjarker i fjorden.
Manglende mobildekning ved strømstans.
Digitalt arkiv for utviklingslaget.
Kollektivtilbud.
Hjemmesiden.
Søppelrydding.
Barnehagedekningen.

Handlingsplan 2011: Vedtatt.

SAK 11 BUDSJETT

Budsjett for Kattfjord utviklingslag
INNTEKTER
Andre inntekter
Tilskudd fra Tromsø Kommune
Andre tilskudd
Renteinntekter

SUM INNTEKTER

I ÅR

I FJOR
34000

34000

500

1000

34500

35000

2500
5000
5000
3500
9500
9000

2500
5000
5000
3500
10000
9000

34500

35000

UTGIFTER
Markedsføring
Fellesmøte
Web-siden
Gaver/diverse
Adm utgifter
Til styrets disp.
Møtehonorar/dekning utgifter

SUM UTGIFTER

Budsjett godkjent.

SAK 12 VALG
Valgkomiteens innstilling:
Styret:
Anita Winther – valgkomiteen foreslår gjenvalg. VALGT som leder.
Steinar Olsen – ikke på valg
Oddvar Olsen – ikke på valg
Gunn Kristiansen – valgkomiteens forslag. Årsmøtets forslag: Ørjan Johansen. Valgkomiteen
trakk sitt forslag. Ørjan Johansen VALGT.
Jorunn Minde – valgkomiteens forslag
Per-Tore Uteng – ikke på valg
Vara:
Rita Korsberg – valgkomiteen foreslår gjenvalg. VALGT.
Lars-Tore Dalsbøe – valgkomiteen foreslår gjenvalg. VALGT.
Grete Moe – valgkomiteens forslag. VALGT.

Revisorer:
Tone Nilsen – valgkomiteen foreslår gjenvalg. VALGT.
Sissel Olsen – valgkomiteen foreslår gjenvalg. VALGT.

Valgkomite:
Oddmar Nilsen – tar ikke gjenvalg. Årsmøtet foreslår Unni Yttergård (leder). Unni Yttergård
VALGT.
Harald Olav Johansen – stiller sin plass til rådighet for andre. Harald O. Johansen VALGT.
Ingebjørg Rasmussen – usikker om hun tar gjenvalg. Jorunn Minde VALGT.

Valget godkjent.

Nytt styre for 2011:

Navn:
Leder: Anita Winther
Steinar Olsen
Per Tore Uteng
Jorunn Minde

Tlf:
97151887
41506648
48139495
90797168

Oddvar Olsen
Ørjan Johansen

99796538
97532490

E-post
anita.winther@merkantilservice.tr.no
steinarolsen45@hotmail.com
per.tore.uteng@gmail.com
jorelm@online.no
jorunn.minde@okonor.no
od-j-ols@online.no
orjansen@gmail.com

Vara:

Navn:
Lars Tore Dalsbøe
Rita Korsberg
Grete Moe

Tlf:
90571732
412 27830

97080858

E-post
lars@dalsboe.no
rita.korsberg@lanekassen.no
gretemariemoe@hotmail.com

SAK 13 AVSLUTNING

Sjøtun, 27.02.11
Referent:
Ann-Sissel Westgård

______________________________

Protokollunderskriver 1:

Protokollunderskriver 2:

Linn Hustad

Hermod Olsen

______________________________

_______________________________

