Referat til styremøte 31.05.2018
Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497
Følgende var 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 frafall

meldt frafall
meldt frafall
meldt frafall
meldt frafall

SAKSLISTE:
Sak 09/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
● Referat og innkalling godkjent
TO DO:
● Linn: Sender ut innkalling og saksliste minimum 10 dager før et møte

Sak 03/18

Møteplan 2018
● Vi bestemmer neste 2 møter
○ Torsdag 28. juni
○ Tirsdag 21. august (muligens hos Linn)

Sak 06/18

Info fra Hovedstyret
● Orientering om saker man jobber med.

Sak 08/10

Grustaket i Nordfjordbotn
● Orientering. Vår tidligere kontaktperson i Rambøll Tromsø er sluttet. VI har
fått en ny.

Sak 11/10

Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk
● Saken er pauset fra vår kant
● Utbygger har satt av midler og ønsker å bidra til/med noe positivt for
bygda.
TO DO
● Vi kan ta kontakt og be om et nytt infomøte. Det har ikke vært informasjon
fra utbygger på flere måneder foruten et skriv i postkassene ang. økt trafikk
langs veien. Det savnes informasjon om status og framdrift.
● Vi kan oppfordre lag/foreninger og engasjerte folk i bygda til å foreslå “ting”
utbygger kan bidra til/med i bygda.

Sak 36/11

Lysstolper langs FV 862 i Nordfjordbotn
● Orientering. Intet nytt.

Sak 31/16

Vedtak om nedsatt fartsgrense på Vasstrandvegen – overtramp av Tromsø
kommune
● Orientering. Intet nytt.

Sak 08/17

Turisme i distriktene
● Orientering. Intet nytt.
● Det savnes og er etterlyst oppdateringer fra kommunen.

Sak 10/18

Vårryddeaksjon 2018
● Lag og foreninger er invitert til å rydde. Det er en pott på 10.000,- kroner
satt av. 5.000,- fra kommunen og 5.000 fra Kattfjord utviklingslag.
● 2 søknader kom inn innen fristen og vi fordeler rodene slik det er ønsket fra
disse. 2.500,- per rode.
● Sandneshamn velforening får sin rode. 1MUB ved Kongsbakken VGS får de
øvrige 3 rodene.
● Vi må lage rammer for gjennomføringen, bestemme tidsrom for
gjennomføring og hvor søpla skal plasseres, samt utdeling av sekker og
hansker.
● Vi trenger ikke dugnad blant bygdefolket i år.
TO DO
● Linn svarer de to søkerne om at avgjørelsen og at de vil få mer informasjon
over kommende uke.
● Linn og Anita snakkes over helga for å lage rammene for aksjonen.

Sak 11/18

Regional strategisk næringsplan
● Frist for innspill 1. juni
● Det er enighet om at denne strategiske næringsplanen er “tom”. En visjon
uten substans. Vi sender inn en enkel høringsuttalelse som et tillegg til det
som ble meddelt i høringsmøtet hos kommunen hvor vi var representert
tidligere i mai.
TO DO
● Anita sender vår uttalelse
Eventuelt
● Utbetaling av styrehonorar
○ TO DO: Astor
● Etterlysning av tiltak ihht vedtak i forsøplingssaken fra 2015 (Vegard)
○ Står til neste møte. Vegard ikke tilstede.

E-post til utviklingslaget siden forrige møte
●

●
●
●
●
●
●

27.04 - Sircon Norge AS: Fornying av domene
02.05 - Tromsø kommune v/Øyvind Rasmussen: Påminnelse Høringsmøte om strategisk
næringsplan
03.05 - Tromsø kommune v/Øyvind Rasmussen: Vårryddeaksjon
03.05 - Lakselvbukt UL: Drifting av DHLR maskin
05.05 - Jorun Brattsti: Kattfjord-skilt klare til levering
07.05 - Rambøll v/Thorstensen: Grustak i Nordfjord
07.05 - Hovedstyret: Oppfølging av oppgave fra årsmøtet

●
●
●
●
●

08.05 - DNV-GL v/Karlsen: Varsling av interessenter ifm ASC Salmon Standard revisjon på
Lerøy Aurora AS oppdrettslokaliteter
14.05 - Tromsø kommune v/M.S.Kristiansen: Utsettelse av høringsfrist på regional strategisk
næringsplan
14.05 - Hovedstyret: Referat styremøte
24.05 - Tromsø kommune v/Øyvind Rasmussen: Midlene for utviklingslagene i 2018 overført
Hovedstyret
25.05 - Tromsø kommune v/M.S.Kristiansen: Regional strategisk næringsplan

Møtet hevet klokka 21.00
Linn Hustad, sekretær

