
 
Referat styremøte 15.05.2017 
Kl 19:00 hos Anita, Vasstrandvegen 497 
 
TILSTEDE: 
 
Anita Winther Leder  
Siv Hege Johansen Nestleder  
Linn Hustad Sekretær  
Astor Hansen Kasserer  
Steffen Hansen Styremedlem  
Tore Albrigtsen Styremedlem meldt forfall 
Renate Moe Johansen Vara meldt forfall 
Rita Korsberg Vara  

Vegard Andersen Vara forfall 

 
 
 
SAKSLISTE: 
 
Sak 11/17 Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte (april) 

Innkalling og referat godkjent. 
 
TO DO 
Linn: Godkjente referater skal arkiveres som PDF. 
 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring FV 862 
Oppdatering i saken ved Anita. 
 
FV 862 er med i rapporten  “Rapport om forholdene i distriktet”(fra 2004) - 
Hovedstyret avgjør hva som gjøres videre med rapportene på neste styremøte.  
 

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 
Oppdatering i saken ved Rita. Se også e-post fra Rita. 
 
Rita samarbeider med Harald Olav (utnevnt av Nordfjord grunneielag). Det jobbes 
for tiden med folkemøtet med Rambøll, og dato for dette. Styret foreslår 29. mai. 
 
Vi kjører ut postkasselapper om folkemøtet i samme slengen som søppellappen. 
Skriv på lappene at folk må følge oss på nettsiden og på face. Lag lappene ekstra 
grafisk for å lage oppmerksomhet. Vi trenger engasjement. 
 
TO DO: 
Rita: Følger opp Rambøll 
Alle: Kommer du på spm. til Rambøll? Send til Rita så videreformidler hun så de får 
forberedt svar til møtet. 
Linn: Lager folkemøte infolapp til postkassene. Ta med at folk må følge oss på 
nettsiden og facebook. OG styret må oftere gi smakebiter på saker vi jobber med på 
nettsiden og facebook. 
Anita: Gi Linn admin-tilgang til Facebooksiden. 
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Sak 11/10 Raudfjell vindkraftverk 

Oppdatering i saken ved Astor. 
 
TO DO: 
Astor: Sender ut en lite spm.runde på mail til alle parter - for å holde poteten varm. 
 

Sak 36/11 Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn (36/11) 
Oppdatering i saken ved Anita.  
 
TO DO: 
Anita: har mailkorrespondanse med Vegvesenet for å få bekreftet at vi KAN sette 
opp stolper på dugnad. Tidligere “svar” fra dem var noe ullent. 
 

Sak 25/13 Veitoalett på Kattfjordeide 
Oppdatering i saken ved Anita. 
 
Vi lar denne saken ligge til vi ser hva som skjer med strakstiltakene ifm turisme 
(08/17) 
 

Sak 07/16 Sikring av veien over Kattfjordeidet 
Sak fra arbeidsplan som vi hadde falt ut av sakslista. Oppdatering ved Anita.  
 
Vi mener Statens vegvesen har hatt måleutstyr på fjellet pga. forskning på hvordan 
vi kan overvåke snøskredaktivitet på Kattfjordeide via infralyd. Det er interessant å 
få vite hvilke målinger man har fått logget og hva de betyr. 
 
TO DO: 
Astor: Sender mail til Vegvesenet å sjekker hvilke resultater man har funnet. (se 
mail fra 3. feb) 
 

Sak 08/16 Websiden 
Websiden er nå lansert, men innholdet trenger litt omsorg. Linn har gjort 
gjennomgang, og har status. 
 
TO DO 
Linn: overtar ansvar for websiden. Rydd opp i bildene! (fjerne barna). Finn ut av 
driftsavtalen, er det en driftsavtale? Følg opp ønsket om kompensasjon (mail av 4. 
mai). Linn får admin til lagets facebookside. 
HAST: Legg ut om 17. mai arr.! 
 

Sak 27/16 Ny Kvaløyforbindelse 
Oppdatering i saken ved Anita. 
 
Intet nytt her. 
 

Sak 31/16 Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø 
kommune 
Oppdatering i saken ved Anita. 
 
Harald Olsens svar sendt inn 4. mai. Avventer tilbakemelding fra kommunen. 
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Sak 04/17 Møteplan 

Kommende to styremøter:. 
 
28. juni 
28. august 
 

Sak 07/17 Årlig søppelaksjon 
Oppdatering i saken ved Anita. Linn har laget postkasse-infolapper. 
 
TO DO:  
Astor: Lager kart over oppsamlingsplasser til de som skal hente sekkene, og sender 
planen til Ivar på Remiks, inkl. kart. 
Alle: Kjøre ut lapper samtidig med invitasjon til folkemøtet. 
 

Sak 08/17 Turisme i distriktene 
Saker meldt inn til kommunen fra Hovedstyret. Stillhet. 
 
TO DO: 
Linn: Send mail til hovedstyret og etterlys status og hva skjer. 
 

  
 

 Eventuelt 
 
Innkommet post siden forrige styremøte (nye saker utenfra, info ol.) 
Vi innfører logg over innkommet epost i innkalling/referatet? 
TO DO: 
Linn: Sekretær tar “Siden-sist-listen” inn i innkalling/referat f.o.m. neste møte. 
 
 
“Velkommen til Kattfjord”-skiltene, hvem har ikke fått? 
Vi tar kontroll over utdeling av skilt og velkomstbrev til nyetablerte i fjorden. 
 
TO DO: 
Alle: Hvem er tilflyttet i Kattfjorden siste årene? Gjennomgang neste møte. 
Pavel og Wiola: (fått fra Almar?) 
Kenny: (Linn kan gi) 
Merima og Flemming: 
Mayliss og Linus: (Linn kan gi dem) 
Jørgen og Silje: 
Andreas Eliassen: 
 
Velkomstbrev 
TO DO 
Linn: Oppdatering og oppussing av brevet. 

 
 
Møte avsluttet kl 21.00 
Linn Hustad, sekretær 
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