Referat styremøte 19.04.2018
Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497
Følgende er tilstede:
Anita Winther
Siv Hege Johansen
Linn Hustad
Astor Hansen
Steffen Hansen
Tore Albrigtsen
Øistein Karlsen
Hanna Nilsen
Vegard Andersen

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

Meldt forfall
Meldt forfall
Ikke tilstede
Ikke tilstede

SAKSLISTE:
Sak 05/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Innkalling godkjent og referat fra 08.03.18 godkjent

Sak 03/18

Møteplan 2018
● Vi bestemmer neste 2 møter
○ Torsdag 31. mai
○ Torsdag 28.juni

Sak 06/18

Info fra Hovedstyret
Ny fast post på agendaen framover.
● Orientering

Sak 07/18

Innspill til Høyres program
● Utviklingslaget er bedt om innspill til Høyres program for kommunevalget
2019. Purring mottatt fra Gunnar Pedersen.
● Hva er våre innspill?
○ Ny Kvaløyforbindelse
○ Askedeponi i grustaket
○ Rassikring over Kattfjordeidet
○ Veiutbedring FV 852
○ Toalett og søppelhåndtering for turister
○ Veilys i Nordfjordbotn FV 852
○ Sikre skole- og barnehagedrift i bygda
○ Miljøstasjon tilbake i bygda
○ Beredskap på vannmangel. Ref årets utfordringer.
●

Sak 08/10

Innbyggere i Kattfjord er bedt om å komme med innspill via nettsiden og
Facebook.
○ Ingen tilbakemeldinger pr i dag.

Grustaket i Nordfjordbotn
● Orientering
○ Anita og Astor følger saken

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
● Orientering
● Endring av konsesjon med ny adkomstveg endelig vedtatt hos OED og vi
avslutter saken formelt.
○ Astor følger saken
○ Vi tenker på om det er noe bygda kan få i kompensasjon, da
adkomstvegen berører hele bygda

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
● Orientering
○ Anita og Linn jobber fortsatt med saken

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
● Orientering
○ Harald jobber fortsatt med saken

Sak 08/17

Turisme i distriktene
● Orientering
○ Hanna tar saken og setter seg inn i dette

Sak 08/18

Søknad om økte midler til FAU
● Søknad fra FAU om økt støtte til 17.mai, da kostnadene nå deles på 2 mot
tidligere 3.
o Det er ikke avsatt midler til dette i årets budsjett, men styret syns
dette er et godt, felles arrangement for hele bygda og bevilger kr
2500,- i tillegg til budsjettert beløp. Midlene tas fra budsjettposten
«Til styrets disp»
o Kasserer utbetaler beløpet umiddelbart.
Eventuelt
● Invitasjon til høringsmøte om strategisk næringsplan
○ Anita, Siv Hege og kanskje Astor stiller
● Innspill om å etterlyse tiltak ihht vedtak i forsøplingssaken fra 2015.
○ Vegard tar kontakt med Tromsø kommune og etterspør tiltaket

E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●

11.03 - Hovedstyret: Påminnelse om rapportering etter årsmøtet

●
●
●
●
●
●

13.03 - Hovedstyret: Årsmøtedokumenter
14.03 - Visit Tromsø: Korrektur på omtale av fiskemuligheter i Kattfjord
15.03 - Høyre ved Gunnar Pedersen: Ønske om innspill og tilbakemeldinger
16.03 - Tromsø kommune ved Øyvind Rasmussen: Befolkningstall
21.03 - Kattfjord FAU ved Linn Hustad: Søknad om støtte til korps 17. mai
21.03 - Tromsø kommune ved Leikny Bakke Lie: Kontaktperson beredskapsrelaterte
hendelser
03.04 - Sircon Norge: Faktura
05.04 - Hovedstyret: Retningslinjer for bruk av sosiale medier
05.04 - Hovedstyret: Referat fra årsmøtet
05.04 - Hovedstyret: Referat fra styremøter
10.04 - Hovedstyret: Invitasjon til høringsmøte om strategisk næringsplan / Tromsø kommune

●
●
●
●
●

●

11.04 - Hovedstyret: Referat styremøte

●
●
●
●

11.04 - Gunnar Pedersen: Frist for å svare utsettes til 25. april
13.04 - Jorun Brattsti: maling på nye Velkommen til Kattfjord-skilt
16.04 - Hovedstyret: Oppdatert kontaktinfo utviklingslag
18.04 - OED: 17/2078 Planendringssøknad Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk –
klagebehandling
19.04 – NVE: GODKJENNINGSVEDTAK - Godkjenning av MTA og detaljplan for Kvitfjell og
Raudfjell vindkraftverk - planområdet

●

Møtet avsluttet kl 21:25
Anita Winther
referent

