Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag.
Torsdag 31. august 2017 kl. 19.00 på Sjursnes skole.
Til stede: Aase, Tom Vidar, Jens, Raymond, Gunnar og Torgeir.

Saksliste:
Sak 25/17: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 26/17: Protokoll fra styremøte 1.5.17. godkjent.
Savner oppfølging i sakene under eventuelt: Fartshump ved skolen. Vi kontakter politiet om at det
kjøres fort ved skolen.
Purring på vikepliktskiltsaken ved avkjøringa til Breiviknes og Høgsandmælen.
Sak 27/17: Tromsø kommune: Invitasjon til workshop om kommunens reiselivsstrategi i samarbeid
med Visit Tromsø.
Vedtak: Informerer Tone, Turid og Inge om mulighet for å møte. Vi melder på Tom Vidar.
Sak 28/17: Høstmøte 7.oktober i Hovedstyret. Innspill til endringer på vedtektene innen
20.september 2017.
Frist til å komme med innspill er 20. september, vi tar opp dette på neste styremøte.
Sak 29/17: 10 på topp.
Gjennomgang av aktiviteten.
Sak 30/17: Turskiltprosjektet. Hvordan gjennomfører vi dette.
Vedtak: Skilt er bestilt i dag. Gjennomgang av det arbeidet som må gjøres. Oppsetting av skilt og
merking blir gjort i løpet av neste sommer.
Sak 31/17: Referatsaker:
A

- Forespørsel om boplass?

B
- Tromsø kommune: Fredag 1. september arrangerer Formannskapet åpen høring
klokken 09.00-15.00 på Rådhuset. Tema: budsjettforslaget til kommunen. Invitasjon til å
delta.
Vedtak: Ingen fra styret kan delta på møtet. Vi sender innspill til økonomiplanen ang.
kortidsplasser på senteret og mobildekning i Nakkedalen.
C

- TV-aksjonen 2017.

D

- 17. mai 2017.

E

- Friluftlivets uke.

F

- Samiske stedsnavn.

Eventuelt.
Jens:

Mobil Nakkedalen.

Svar fra ordfører Kristin Røymo på spørsmål fra Sjursnes arbeiderlag. Det blir lovet å ta med saken i
budsjettforslaget. Vi tar med saken i innspill til økonomiplanen.
Roar:

Nedleggelse av dagplasser på senteret.

Vedtak: Aase kontakter Britt Fosse for å få klarhet i dette og hva økonomiplanen/budsjettforslaget
innebærer.
Gunnar: Regnskap for festivalen som Skognesensemblet arrangerte ble framlagt. Vi har i sak 22/17
godkjent å støtte tiltaket med inntil kr. 3000.
Vedtak: Sjursnes utviklingslag utbetaler kr. 3000 til Skognesensemblet.
Betales til kontonr: 0530 2346 773.

Neste styremøte: Onsdag 13. september. Vi undersøker med Tone om vi kan få servert mat og ha
møte på Kroa.

