
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 8. Mars 2018 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

Saksliste: 

Til stede: Inge, Tom Vidar, Raymond, Steffen, Gunnar, Steinar og Torgeir 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Protokoll fra styremøte 15.2.18. godkjent. 

Sak 7/18: Konstituering av styret. 

Vedtak: Nestleder Roar Winther, kasserer Anbjørn Salamonsen og sekretær Torgeir Olsen.   

Sak 8/18: Gjennomgang av arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet  

1. Arbeide med merking av turløyper og arrangere 10 på topp. 
Anbjørn får ansvaret med å plukke med seg folk som vil bidra og organiserer arbeidet helt dik-
tatorisk. 

2. Ansvar for 17. maiarrangement.  
Vi sender ut invitasjon snarest mulig med svarfrist 20. april. Inviterer ordfører/varaordfører til å 
holde 17. maitale. Tom Vidar får ansvar for utviklingslagets del av arbeidet med 17. mai. 

3. Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. 
Purre på svar på vårt brev om utvidelse av avløpsanlegget på Sjursnes. Finne ut av årsaken til at 
det kreves grunnboring før nye tomter blir godkjent. 

4. Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og  
         Tindtunnellen. 
 Dette arbeidet følges godt opp, spesielt FV 91 – Ullsfjordforbindelsen. 
5. 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2-3 ganger i året. 
 Vi holder fortrinnsvis styremøtene siste torsdag hver måned. 
6. Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.  
7.  Mobil- og DAB-dekning. 
 Dette arbeidet prioriterer vi foreløpig ikke. Nå må kommunen komme på banen. 
8.      Næringsutvikling i bygda. 
 Steffen og Aase får ansvar for å få til et næringslivsseminar, helst i samarbeid med Breivik. 
9.       Kontakte huseiere angående salg/utleie. 
 Brevet er ferdig. Må bare få det sendt ut. 
10.      Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende. 

Raymond er sjef for å undersøke pris, leverandører og å få laga et forslag til hvordan det skal se 
ut. Vi må også avklare hvor det skal plasseres og få til avtaler med Statens vegvesen/grunneier. 

11.      Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter. 
 Avtale møte med ledelsen i kommunen, omsorgstjenesten fastlandet og senteret. 

 
Sak 9/18: Årsmøte i Hovedstyret 17.-18. mars på Sommarøya. Program er utsendt tidligere. Om vi har 

saker som vi vil ta opp på årsmøtet i HS så er fristen for å sende inn saker 10. mars. 

Gunnar og Torgeir reiser på årsmøtet. 

Sak 10/18: Referatsaker:   



A – Møte med Gunhild Johansen, Brit Fosse og Heidi Sæter ang. situasjonen på 
senteret.  
Gunhild Johansen, Annie Skoglund og Heidi Svendsen kan stille på møte fredag 23. 
mars. Har ikke hørt noe fra Brit Fosse enda. Kan bli endringer. 
B - OPPNEVNING AV AD HOC-UTVALG FOR INNBYGGERMEDVIRKNING, mail fra Tromsø 
kommune.  
Fristen for å komme med forslag gikk ut 10. mars. 
C - Ullsfjordforbindelsen. Oppdatering. 
D – Årsmøteprotokoll fra årsmøtet i Sjursnes utviklingslag 

 

Eventuelt. 

• Ta opp saken om Sjursnes som egen valgkrets med politisk.ø Til nå har vi kun tatt det opp med 

administrasjonen. 

• Ullsfjord som referansefjord som eksempel på oppdrettsfri sone i forhold til oppdrett av 
anadrome fiskearter. Ta kontakt med f. eks Nina Mikkelsen o.a. for å undersøke om det 
er mulig. Mulig sak til årsmøtet i HS. 

• Hyttefelt på Breiviknes fort. Nye planer om redusert opplegg innafor gjerdet til fortet, 
45 hytter. 


