
Innkalling til styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 
Torsdag 7. Mars 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 
 

Saksliste: 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.1.2019. 

Sak 7/18: 

Konstituering av styret.                                         

Sak 8/18: 

Gjennomgang av arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet. 

• Beredskap. 
• Ansvar for 17. maiarrangement. 
• Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Oppdatere skredkart og grunnkart. 
• Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen. 
• 10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2 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. 
• Bompenger. 

  

Sak 9/18 

: Årsmøte i Hovedstyret 30-31. 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. 

Sak 10/18: Referatsaker:        

A - Årsmøteprotokoll fra årsmøtet i Sjursnes utviklingslag. 

B - Reiselivsmelding, frist for innspill er 15. februar. Fra Tromsø kommune. 

C - EØS-midlene for kulturarvsektoren. Fra Troms fylke. 

D - DIALOG OG INNSPILLSMØTE– STRATEGISK PLAN FOR FOREBYGGENDE OG 

HELSEFREMMENDE TILTAK BARN UNGE. Fra Tromsø kommune. 

E - Vedtak ang samiske og kvensk stedsnavn, Tromsø kommune. 

F - Referat fra styremøte. Hovedstyret 25.februar 2019. 

G - Oppsummering regionsmøter høsten 2018. Fra HS. 

  

TID: Mandag 4.mars kl.18.00 – 20.00 

  

Eventuelt. 

  

For de som er nye tillitsvalgte og for så vidt også gamle så får dere her brukernavn og passord 

til utviklingslagets mailboks. Her kan dere lese alt som sendes og mottas via denne, det kan 

være nyttig for å få med seg det som rører seg. Her er også vedlegg til de fleste sakene som vi 

skal behandle på møtene. 

Logg inn på: https://mail.one.com 

Brukernavn: post@sjursnesnytt.no 

Passord: 9030sjursnes 

https://mail.one.com/
mailto:post@sjursnesnytt.no


  

VEL MØTT. 

Torgeir 
 


