
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 17. januar 2019 kl. 19.00 på Sjursnes skole 

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

 

Saksliste: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Protokoll fra styremøte 1.11.2018 godkjent. 

Sak 1/19: Årsmøte i utviklingslaget.  
Tidspunkt 21.2.2019 kl. 19.00. Dersom vi får brannsjefen i Tromsø på besøk starter møtet kl. 
18.00. 
Sted: helst på kroa, der kan vi kjøpe servering. 
Kunngjøring av årsmøtet med oppslag på Joker, på hjemmeside og FB seinest 7. februar. Frist 
for innkommende saker 14. februar. 
Årsmelding, regnskap, forslag til årsplan klart til neste styremøte. 
Valgkomiteen må vekkes. 
 

Sak 2/19: Ullsfjordforbindelsen. Merknadsfrist 31.1.2019. 
På regionmøtet i november ble vi enige om å prøve å få til en felles uttalelse fra Breivikeidet, 
Jøvik, Lakselvbukt og Sjursnes utviklingslag. Vi avventer reaksjon fra de andre lagene på 
foreslått trasé i Stormheimen og i Jektevika/Kjosen. Foreslått trasé over Mælen/Straumen/-
Eidet bør endres til B2. Grunner til dette: Bedre bomiljø for innbyggere i Skarmunken og 
Hjellnes. Bedre linjeføring i terrenget både vertikalt og horisontalt. Kortere veg. Mindre 
berøring av innmark. 
 
Sak 3/19: Brannberedskap. 
Vi inviterer brannsjefen i Tromsø til å komme på vårt årsmøte for å redegjøre for 
brannberedskapen i distriktet. Særlig på bakgrunn av utspillet om at lokalbefolkningen må ta 
mer ansvar i framtida.  
Vi undersøker om det er mulig å få plassert et kjøretøy på Sjursnes med utstyr/kapasitet minst 
like godt som i dag slik at vi kan være mer uavhengig av at det alltid stiller en bil med 
tilhengerfeste for å få med seg dagens tilhenger. Undersøke muligheten for å få sponsing av 
kjøretøy fra banjer/forsikringsselskap. 
 
Sak 4/19: Årsmøte for Hovedstyret 30-31. mars. 
Vi foreslår at Brannberedskapen i distriktet blir tatt opp på dette møtet. 
 
Sak 5/19: Referat fellesmøte med Breivikeidet utviklingslag. 
Referatet mangler. Sekretæren har mista kladden fra møtet og må skrive referat fra 
hukommelsen. 



 
Sak 6/19: Referatsaker:   

A – Utbetaling av tilskudd. 
B – Årlig sjekk av satelittelefon. 
C- Referat fra regionalt møte på Breivikeidet. 
 

Eventuelt. 

Medisin sendt pr. post må i dag hentes i Tromsdalen. Dette fordi alle medisinpakker sendes i 
postoppkrav. Dette er for dårlig og det er de som er minst mobile som har det vanskeligst med 
å få reseptbelagt medisin hjem. 
Vedtak: brev til kommunelege og fylkeslege der vi ber om at det må bedre ordninger til slik at 
medisin kan bli levert hjemme til de som har behov for det. 
 
Neste styremøte 31. januar. 


