Referat styremøte 22.01.2018
Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497
Følgende var tilstede:
Anita Winther
Siv Hege Johansen
Linn Hustad
Astor Hansen
Steffen Hansen
Tore Albrigtsen

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Renate Moe Isaksen
Rita Korsberg
Vegard Andersen

Vara
Vara
Vara

meldt frafall
meldt frafall
tilstede siste
halvtimen
meldt frafall

SAKSLISTE:
Sak 33/17

Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige styremøte (november)
● Referat og innkalling godkjent.

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
Oppdatering ved Anita og Rita.
● Risa er i gang med oppsett av brakkerigg, og det er full aktivitet i grustaket.
● Workinn bekrefter at de har kjøpt grustaket, men vi kan ikke se at det er
overdratt i off. dokumenter foreløpig.
● Vi kan sjekke med kommunen avd. Balsfjord om det er gitt dispensasjon til
aktiviteten som nå foregår i grustaket, og at kommunene er informert og
alle tillatelser er i orden mtp.. utslipp, rent vann, septik, sikkerhet osv.
TO DO
● Linn: sender e-post til kommunen

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
Oppdatering i saken ved Anita og Rita.
● Vi har mottatt “Høring av MTA og detaljplan for adkomstveien til Kvitfjell og
Raudfjell vindkraftverk”, svarfrist er 9.2.2018.
● NVE oversendte innsigelse og klager til Olje- og energidepartementet 10.
januar.
● Mattilsynet har vært i media og uttalt at de føler seg tilsidesatt da de ikke
har fått uttale seg ang. vindkraftverkene og hvilken trussel de kan være for
drikkevannskildene med nedslagsfelt i området.
● Flere møller vil stå direkte ved vannverket på Brensholmen.
● Sandra Borch (Tromsbenken) vil ta opp saken vår i spørretimen på
Stortinget.
TO DO
● Rita: Svarer Borch med innspill til spørretimen.
● Rita og Anita: Svarer på MTA-høringen til NVE

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
Oppdatering i saken ved Anita.
● Ingen kommentar fra Ellingsen. Men vi har mottatt innspill fra Øivind
Rasmussen uten at de gav oss noe nytt å jobbe med.
TO DO
● Anita: Purrer på Ellingsen igjen

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
Oppdatering ved Anita.
● Ikke noe framskritt i saken, men byutviklingssjefen er purret på via høyeste
hold (Mohåg), så vi forventer/avventer reaksjon.

Sak 04/17

Møteplan
● Årsmøte 25. februar.
● Styret møtes 30 min før årsmøtet for et kjapt styremøte.
TO DO
● Alle: Husk å være tilstede 30 min før Årsmøtet starter.

Sak 08/17

Turisme i distriktene
Oppdatering ved Anita.
● Hovedstyret foreslår å innføre turistskatt. Tanken er å øremerke
skattepengene for tilbakeføring til turismerelaterte behov man øsnker
dekket (søppel, sanitær ol. i distriktet). Styret vil også utarbeide konkrete
forslag til hva pengene kan brukes til. FOrslaget skal vedtas på årsmøtet.
TO DO
● Alle: Referater fra Hovedstyremøter vil fra nå videresendes til alle styrets
medlemmer, for å oppmuntre alle til å skumme gjennom og vite hva man
jobber med sentralt.

Sak 21/17

Taxi-tjenesten på Sjøtun
Oppdatering ved Linn.
● Løyvehaver har oversendt en uttalelse.
● Instans og kontaktperson for ev. klager ble avklart på forrige styremøte og
meddelt de som etterlyste dette.
● Saken lukkes.
TO DO
● Linn: sjekker om det er kommet ny drosje på Sommarøya

Sak 32/17

Årsmøte 2017, 25. februar
● Dokumenter er i rute
● Valgkomiteen er i gang
● Bygdeheimen er reservert
TO DO
● Linn: ferdigstiller årsmeldingen med litt synshjelp fra Anita.

Eventuelt
● Ingen saker på eventuelt i dag.
E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6.12.17 - Leikny Bakke Lie, Tromsø kommune: Avklaringer rundt bygdas satelittelefon
6.12.17 - Marianne Nilsen, Troms fylkeskommune: Avklaringer rundt drosjeløyve i distriktet
7.12.17 - Odd Olsen: Avklaringer rundt drosjeløyve
7-9.12.17 - Heitmann, Jonassen, Myrseth: Avklaringer rundt Tromsbenken og behandling av
vindmøllesaken i Stortinget
21.12.17 - Hovedstyret: Invitasjon til seminar og Referat fra styremøte i Hovedstyret
10.1.18 - NVE: Kopi av dokument oversendt OED
14.1.18 - Hovedstyret: Påminnelse om seminar
15.1.18 - Valgkomiteen Hovedstyret: Valg av styremedlemmer
15.1.18 - Sandra Borch, Stortinget: Ang. fremming av saken vår i spørretimen

Møtet hevet 21.00
Linn Hustad, sekretær

