
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 23. november 2017 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

 

Til stede: Anbjørn Salamonsen, Steinar Larsen, Aase Berg, Tom Vidar Hauan, Jens Sørensen, Gunnar 

Skognes og Torgeir Olsen. 

Saksliste: 

Sak 37/17: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 38/17: Protokoll fra styremøte 13.9.17. godkjent. 

Sak 39/17: Beredskapsbesøk i utviklingslag + bytte av SIMkort i satellittelefon. 

 Ny beredskapsrådgiver i kommunen Leikny Bakke Lie har bedt om å komme på besøk for å bli 

orientert om hvordan det er på Sjursnes. 

Vedtak: Vi inviterer på julemøtet og spanderer julemat. Om hun vil ha en runde rundt i bygda så blir vi 

med på det. 

Sak 40/17: Nedleggelse av Sjursnes som egen valgkrets. Svar på brev. 

Svar er mottatt, men vi kan ikke si oss fornøyde med dette. Vi krever at vi blir egen valgkrets og 

tilbakeviser at det ikke er mulig å foreta en evaluering.  

Sak 41/17: 10 på topp. 

Anbjørn ga et godt referat om hva som har skjedd i årets 10 på topp. 30 personer har deltatt ved å 

levere inn skjema og dette er et høvelig antall. Vi trenger ikke å ha rekordoppslutning for å fortsette, 

det viktigste er å ha dette som et tilbud til folk her i bygda. 

Vi har fått midler til turskiltprosjekt der vi skal merke rute til Lavangstinden, Musnestinden og 

Karltinden. Skilt er kjøpt inn og vi gjør arbeidet neste sommer som ent dugnadsprosjekt. 

Trekning av premier: Gavekort 1000 kr: KethTrude Johansen og Einar Vader Slettnes. 

Gavekort på kr. 500.- pr. stk. 

Tora Altmann Pettersen. 

Torgeir Olsen. 

Trine Høegh. 

Solveig R. Vangberg. 

Helga B. Olsen. 

Anna Vader. 

2 sett tøfler+pannebånd. 

Torunn Slettnes.  

Roger Jakobsen. 



 

Sak 42/17: Referatsaker:   

 A  - Meldeskjema til Hovedstyret. 

 B - Ny beredskapsrådgiver i Tromsø kommune, Leikny Bakke Lie. 

 C - Invitasjon til oppdrettsseminar/Naturvernforbundet. 

 D -Referat fra styremøte i HS. 

 

 

 


