
 

Referat fra styremøte 25.3.2019 
Kl 19:30 hos Anita, Vasstrandvegen 497 
 
Anita Winther Leder Tilstede 
Siv Hege Johansen Nestleder Tilstede 
Linda Johansen Sekretær Tilstede 
Astor Hansen Kasserer Meldt forfall 
Gøran Nordby Styremedlem Tilstede 
Tore Albrigtsen Styremedlem Tilstede 
Øistein Karlsen Vara Meldt forfall 
Ingvild Mikkola Vara Tilstede 

Jonas Nilsen Vara Meldt frafall 

 
SAKSLISTE: 
 
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling 

● Innkalling godkjent 
 

Sak 02/19 Konstituering av styret 
● Nestleder: Siv Hege Johansen 
● Sekretær: Linda Johansen 
● Kasserer: Astor Hansen 

 
Leder informerte om styrets praksis mht innkalling av varamedlemmer, snakket om 
plikten til å gi tilbakemelding hvis man ikke kan komme på styremøtet og respekten 
for hverandres tid. 

 
Sak 03/19 Møteplan 2019/20. Styremøtene starter kl 19:30 og vi beregner maks 2 timer på 

møtet. Om ikke annet er avtalt, holdes de hos leder i Vasstrandvegen 497. 
● 24.april 2019 
● 23.mai 2019 

 
Sak 04/19 Kattfjord, 174-6 OG 174-8  Høring -Oppføring av bro i tilknytning  til skiløype 

● Svar på høringen er sendt innen fristen. 
 
Leder informerte om styrets praksis vedr høringer, og at Kattfjord utviklingslag alltid 
gir tilbakemelding på høringer for ikke å virke likegyldig. 

 
 Leder informerte om saker fra arbeidsplan vedtatt på årsmøtet. Disse sakene vil 

komme på sakslista fra og med neste møte, og fordelt til styremedlemmene. 

 Det ble også informert om Hovedstyret, - både når det gjelder årsmøtet kommende 
helg og hva Hovedstyret er. Siv Hege og Gøran deltar fra KUL. 

 Eventuelt 
Tore informerte om at det er laget et brev til NHO Reiseliv ang den hyppige 
stengingen av FV 862 over Kattfjordeidet. Det er reiselivsaktørene i Kattfjorden som 
henvender seg til NHO Reiseliv og ber de se på saken. De hyppige og uforutsigbare 
stengingene, er en stor utfordring for reiselivsaktørene i fjorden. 



 

 
E-post til utviklingslaget siden forrige møte 

● Hovedstyret: Referat styremøte 11.-12.januar 2019 
● Hovedstyret: Reiselivsmelding med høringsfrist 15.02.2019 
● Hovedstyret: Inspirasjonsdag 28.februar 2019 
● Hovedstyret: Referat fra styremøte 21.januar 2019 
● Siemens Gamesa, John Witt: Månedens oppdatering januar 2019 
● Sircon Norge: Fornyelse av hosting 
● Tromsø kommune/Direktoratet for mineralforvaltning: Bekreftelse på innsending av brev 

vedr drift av grustaket i Nordfjordbotn uten nødvendig konsesjon 
● KUL, valgkomiteen: årets innstilling til valg på årsmøtet 
● Tromsø Vind, Stephan Klepsland: Informasjonsmøte om transport 6.februar 2019 
● Kattfjord Sportsklubb: Sak til styret 
● Siv H Johansen: Sak til styret 
● Tromsø kommune: Svar på vår henvendelse vedr grustaket i Nordfjordbotn 
● Hovedstyret: EØS-midlene for kulturarvsektoren 
● Bygdelaget Vårglimt: Faktura for leie av Bygdeheimen til årsmøtet 
● Hovedstyret: Tromsø kommunes reiselivsstrategi med frist 28.februar 2019 
● Hovedstyret: Referat fra regionsmøte søndre region 
● Tromsø kommune: Invitasjon til dialog og innspillsmøte - strategisk plan for forebyggende og 

helsefremmende tiltak barn og unge i Tromsø 
● Hovedstyret: Vedtak ang samiske og kvenske stedsnavn 
● Brensholmen/Sommarøy utviklingslag: Reiselivsmøte på Yttersia 13.mars 2019 
● Hovedstyret: Referat fra styremøte 25.februar 2019 
● Hovedstyret: Medlem i valgkomiteen for søndre region 
● Siemens Gamesa, John Witt: Månedens oppdatering februar 2019 
● Linda Johansen: Avklaring vedr ansvarsforhold hjertestartere 
● Hovedstyret: Innkalling årsmøte HS 30.-31.mars 2019 
● Hovedstyret: Status påmelding årsmøtet HS 
● Tromsø kommune, postmottak: Bekreftelse på mottatt høring 

 
 
 
 
Møtet ble avsluttet klokken 21.30 
 
Kattfjord utviklingslag 
Anita Winther, leder 


