Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag.
Torsdag 7. Mars 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole.
Til stede: Roar, Inge, Rebecca, Arnold, Steinar, Jens, Raymond, Gunnar og Torgeir.

Saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.1.2019. utsatt fordi den ikke er sendt ut til styret.
Sak 7/19: Konstituering av styret.
Nestleder: Steinar Larsen.
Sekretær: Torgeir Olsen.
Kasserer: Anbjørn Salamonsen.

Sak 8/19: Gjennomgang av arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet.
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•
•
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•

Beredskap. Brannvern. Spørre om det finnes planer for omkjøring dersom FV91Russevanka raser.
Ansvar for 17. maiarrangement. Torgeir annonser arr. Plakat på tavla.
Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Oppdatere skredkart og grunnkart. Roar
sjekker hvordan vi kan finne ut av dette.
Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen. Vi bør
aksjonere ved å ringe inn/rapportere alle skader i vegen, spesielt FV51- HP1 som er
verst. Ringe 175/Statens vegvesen.
10 styremøter i året. Sjursnesnytt 2 ganger i året.
Være høringsinstans for kommunale saker i bygda. Vi svarer på saker som er aktuelle
for bygda. Verre å få svar på saker vi sender inn til kommunen.
Mobil- og DAB-dekning. Anbudspapirene under arbeid. Roar sjekker med Oddgeir
Albertsen i kommunen.
Nettilgang på skolen og senteret. Roar etterlyser hvor saken står.
Næringsutvikling i bygda. Steffen må få fart på planene om seminar/anna action. Lage
en strategi for å reklamere for bygda og få fram de positive sidene med bygda.
Kontakte huseiere angående salg/utleie. Brev skal ut før neste styremøte. Torgeir.
Få satt opp ei informasjonstavle for tilreisende. Arnold ordner med bilde. Roar
kontakter Kurt Holien for å høre hvordan Kvaløyvågen har gått fram.
Arbeide med å øke aktiviteten på Bo- og Servicesenter. Det kreves 6 helgeansatte for å
få åpna korttidsplassene igjen. Mulig at legedagene forsvinner.
Oppgradering av Bjørkmyra. Vi ber idrettslaget om å bli orientert og undersøke om det
er noe vi kan bidra med.
Bompenger. Tidligere har det vært fritak for avgift i distriktene. Sende brev til
formannskapet om saken og kreve fritak for pendlere fra distriktet. Ansvar: Arnold og
Torgeir.

Sak 9/19: 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.

Torgeir og Steinar deltar for Sjursnes utviklingslag.
Sak 10/19: 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.
Eventuelt.
•

Steinar orienterte om arbeid for å få regulert mellomlagring av fiskeredskaper i fjorden.
Slik det er nå er det vill vest. Tromsø havnevesen har ansvar for alt sjøareal i
kommunen.

•

Møteplan: Vedtak: 11. april, 2. mai, 6. juni.

•

Svikt i datautstyr. Vedtak: Kjøp nytt. Prisantydning ca. 6000 kr.

•

Øke sekretærgodtgjørelse. Forslag om å øke denne til 6000 kr/år. Vedtak:
sekretærgodtgjørelsen settes til kr. 4000/år. Møtegodtgjørelse for deltagelse i møter på
vegne av laget settes til kr. 500/dag.

•

Sjursnes historie. Forslag om å få skrevet noe om historia til bygda. Tas opp på neste
møte.

