ÅRSMØTE I SJURSNES
UTVIKLINGSLAG.
Årsmøtet holdes på Sjursneskroa kl. 19.00 torsdag 21. februar 2019.
•
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Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
Årsmelding 2018.
Regnskap 2018.
Arbeidsplan 2019.
Budsjett 2019.
Valg.
Avslutning.

Årsmelding 2018.
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Inge Skognes
Roar Winther
Anbjørn Salamonsen
Gunnar Skognes
Raymond Mortensen
Steffen Bruvold
Steinar Larsen
Jens Sørensen
Tom Vidar Hauan
Keth Johansen
Helga Berg Olsen
Arnold Hauan
Torgeir Olsen som også har fungert som sekretær.

Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 27 saker. Styret har vært representert i møte
med kommunen, Hovedstyret og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt
oppmøte til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige
styremøter. Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss
som reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi
har også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda.
Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget
disponerer satelittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l.
1.

2.

3.
4.

Arbeide med merking av turløyper og arrangere 10 på topp.
Laget har fått kr. 25000 for merking av tursti til Lavangstinden, Musnestinden og
Karltinden. Arbeidet er fullført. Skognes IL har overtatt ansvaret for 10 på topp.
Ansvar for 17. maiarrangement.
Utviklingslaget fungerer som 17. mai-komite. I 2018 ble arrangementet tildelt
skoleturgruppa ved Sjursnes skole og Skognes IL.
Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.
Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og
Tindtunnellen.
På våren 2018 ble det sendt ut 2 forskjellige uttalelser om Ullsfjordforbindelsen
sammen med de øvrige utviklingslagene i Ullsfjorden. En uttalelse ble sendt til

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Fylkestingspolitikerne og den andre til de politiske partiene i Tromsø kommune. Laget
har hatt møte med prosjektleder for Ullsfjordforbindelsen for å bli informert om
regional plan for denne. Uttalelse ang. planen skal utarbeides og sendes inn. Vi har
tatt opp med HS dårlig standard på FV51, Hov-Sjursnes.
10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2-3 ganger i året.
Ikke helt i mål med antall styremøter eller Sjursnesnytt.
Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.
Laget har utført de oppgavene som kommunen har pålagt oss.
Mobil- og DAB-dekning.
Tromsø kommune har vedtatt å støtte utbygging av mobilnett i Nakkedalen. Det er
ikke kjent når det skal skje.
Næringsutvikling i bygda.
Kontakte huseiere angående salg/utleie.
Brevet er ferdig, skal ut snarest.
Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende.
Vi er i gang og tavla skal opp i 2019.
Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter.
Laget har hatt møte med ledelsen for senteret og kommunens leder for helse og
omsorg. Vi har ikke klart å få i tak i nok helgeansatte for å dekke inn behovet for å
kunne åpne for korttidsplassene som tidligere har vært på senteret.

Sjursnes utviklingslag i media:
• 30. mars. Oppslag i VG, NRK og iTromsø ang. stengte veger i Ullsfjord.
• Mars/April: 2 innlegg i Nordlys/iTromsø og Framtid i Nord ang. Ullsfjordforbindelsen.
• Desember: Intervju i NRK ang. brannberedskapen i distrikts-Tromsø.

Styrets forslag til arbeidsplan 2018

•

• Beredskap.
• Ansvar for 17. maiarrangement.
• Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Oppdatere skredkart og
• Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og
• Tindtunnellen.
• 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2-3 ganger i året.
• Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.
• Mobil- og DAB-dekning.
• Nettilgang på skolen og senteret.
• Næringsutvikling i bygda.
• Kontakte huseiere angående salg/utleie.
• Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende.
• Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter.
Oppgradering av Bjørkmyra.

grunnkart.

Regnskap 2018 og budsjett 2019.
Regnskap 2018

Budsjett 2019

Noter

Inntekter
Tilskudd fra Hovedstyret
Andre inntekter
Renter
Sum inntekter

23700
100
19
23819

25000
25000
100
50100

1
2

Kostnader
Reiser, møter
Honorar
Tilskudd til organisasjoner
Tilskudd til org/egne prosjekt
Sosiale utgifter. Diverse.
Sum kostnader
Merforbruk

4541
6000
3287
15000
3981
32809
-8990

8000
6000
0
30000
4000
48000
2100

3
4
5
6

20713
0
35800
56513

7
8

Beholdning 31.12.2017
Andre fordringer
Kasse
Bank
Sum beholdning
Avsetning gjeld 0
•
•
•
•
•
•
•
•

Note 1 Kommunalt tilskudd fra Tromsø kommune
Note 2 Tilskudd fra fylkeskommunen.
Note 3 Kostnader møter etc.
Note 4 Honorar leder, kasserer og sekretær.
Note 5 Tilskudd Skognes OIL. Løypetrase kostnad.
Note 6 Tilskudd Skognes festivalen og Skognes Oil. Skilting 2019.
Note 7 Tilskudd fra Fylkeskommunen.
Note 8 Utbetalt til Skognes OIL, 10 på topp.

Valg:
Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:
LEDER:
(velges for 1 år)
STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.

Inge Skognes
Roar Winther
Gunnar Skognes
Steinar Larsen
VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.
Jens Sørensen
Tom-Vidar Hauan
Torgeir Olsen
Helga Berg Olsen
Arnold Hauan
Keth Johansen
REVISOR
AIS regnskap AS
VALGKOMITE: Velges for 2 år.
Hans Inge Mortensen,
(Glenn Berntsen, valgt i 2018, ikke på valg.)
Et nytt medlem i valgkomiteen. Styremedlemmer valgt i 2018, ikke på valg: Anbjørn
Salamonsen, Raymond Mortensen og Steffen Bruvold.

