
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 12. april 2018 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

Til stede: Inge, Gunnar, Tom Vidar, Steffen og Torgeir. 

Saksliste: 

Innkalling og saksliste godkjent. 
Protokoll fra styremøte 8.3.2018 godkjent. 
 
Sak 11/18: Møte med Gunhild Johansen, Brit Fosse og Heidi Sæter ang. situasjonen på senteret.  

Diskusjon om hva vi kan gjøre videre. Torgeir kontakter folk som kan være aktuelle søkere på 

helgestillinger ved senteret og som vi har fått tips om. 

Sak 12/18: Gjennomgang av arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet 

1. Arbeide med merking av turløyper og arrangere 10 på topp. 
2. Ansvar for 17. maiarrangement.  
3. Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. 
4. Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og  
           Tindtunnellen. 
5. 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2-3 ganger i året. 
6. Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.  
7.  Mobil- og DAB-dekning. 
8.        Næringsutvikling i bygda. 
9.        Kontakte huseiere angående salg/utleie. 
10.      Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende. 
11.      Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter. 
  

Sak 13/18: Brev til huseierne i bygda. Torgeir har alle navn og adresser på de som skal få tilsendt brev. 

Vi kan også offentliggjøre brevet i Sjursnesnytt og som oppslag. 

Sak 14/18: Referatsaker:   
A – Referat styremøte i HS 23-24/2 2018. 
B – Referat styremøte i HS 18/2 2018. 
C – Referat årsmøte i HS 17-18/3 2018. 
D – Spørsmål og svar ang. fradeling av tomter på gnr. 136/14. Vi avventer fylkesmannens 
behandling av saken. 
E – Oppslag i VG og iTromsø om stengte veger pga rasfare. 
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/5VwBe1/her-gaar-skredet-over-eneste-innfartsvei-til-
bygda 
F – Brev til Tromsø kommune og til Troms fylke ang. Ullsfjordforbindelsen. Svar fra Fylkesråd 
Ivar B. Prestbakmo 
G – Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen, offentlig ettersyn.  
H – Referat styremøte i HS 9/4 2018. 

I – Mobildekning, mail til HS. 
 
Eventuelt: - 10 på topp. Det er interesse i idrettslaget for å overta 10 på topp. Vi avventer 
henvendelse fra Skognes IL. 
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