Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag.
Torsdag 14. november 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole.
Til stede: Raymond, Arnold, Rebecca, Roar, Gunnar, Inge, Arnold, Jens og Torgeir.

Saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
Protokoll fra styremøte 31.10.2019 godkjent.
Sak 23/19: Infotavla.
Rekkefølgen bør være fra Nord til sør, ser litt rotete ut slik forslaget er i dag. Teksten kan stå til
høyre i stedet for under. Størrelsen er i utgangspunktet 100x120 cm. Raymond tar med
forslagene og sender nytt forslag med endringer.
Vi må søke SVV om tillatelse til å sette opp tavle, Torgeir søker, skjema finnes på vegvesenets
hjemmeside.
Sak 30/19: Mobilutbygging. Ka skjer??
Ikke vært mulig å få noen sikker informasjon om hvor saken står. John Alfred Nilsen i Tromsø
kommune er visstnok rett mann å få svar fra.
Sak 31/19: Møte/folkemøte ang. kraftutbygging?
Vi avventer med å gjøre mer med dette.
Sak 32/19: Mail fra Anbjørn. Kostnad regnskapsføring.
Vedtak: Enstemmig støtte til forslaget om å gå til innkjøp av regnskapsprogram.
Sak 33/19: Prosjekt flere folk til Sjursnes.
Diskusjon rundt hva vi skal gjøre videre med dette. Vi må framheve de positive sidene som
bygda har: Fibertilgang + ny fiber i den nye høyspentlinja. Ny kraftlinje med større kapasitet.
Ski, tur og fiskemuligheter, andre naturopplevelser. Beste utsikt til Lyngsalpene. 1 time fra
Tromsø, flyplass mm.
Inge kontakter Hugo Lilleng for å høre om det er mulig å bruke hans filmer eventuelt andre som
har lokale foto som kan brukes.
Sak 34/19: Oppryddingsaksjon langs vegen og fjæra.
Vi venter til våren med å gjøre mer med dette.
Sak 35/19: Referatsaker:
A – Brev til Troms fylkeskommune ang. skoleskyssordninga
B – Brev til SVV ang. elektrisk ferist.
C - Rapport til HS om aktiviteter.
D – Svar fra Nordkraft på søknad om økonomisk støtte.

E – Søknad til Småkraft om økonomisk støtte.
F- Fibertilknytning på skolen. Ka skjer?
G- Julebordsmøte 12.12. Invitasjon av Vibeke Sivertsen. Hvilke saker skal vi ta opp på
møtet.
Saker vi skal ta opp på møtet: Beredskapsplaner. Varsling av stenging av veg.
Friluftsparkering i Stormheimen.
Eventuelt.
•

Fiber på skolen. Skal være i drift neste mandag.

