
Protokoll til styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 

Torsdag 26. april 2018 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 

Til stede: Arnold, Roar, Gunnar, Steffen, Anbjørn, Jens, Raymond, Tom Vidar, Inge og Torgeir 

Saksliste: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Protokoll fra styremøte 12.4.2018 godkjent. 

Sak 15/18: 17. mai. Ingen søkere så langt. Hva gjør vi no? 

I siste liten kom det inn to søknader etter purring på Facebook. Skognes IL og skoleturgruppa ønsker 

begge å samarbeide om arrangementet. Tom Vidar har ansvaret for det 17.-maikomiteen skal gjøre. 

Prest er i orden, festgudstjenesten blir kl. 11.00 i Sjursnes kirke. Torgeir undersøker om vi får til trykking 

av program for dagen. Tegnekonkurranse er avholdt på skolen og styret har kåret en vinner som får 

tegninga si på programmet. I tillegg deler vi ut diplom til vinneren av tegnekonkurransen. Inge får 

ansvar for å finne en taler for dagen blant skoleelevene. 

Vedtak: Styret tildeler årets 17.-maiarrangement til Skognes IL og til skoleturgruppa ved Sjursnes skole. 

Sak 16/18: 10 på topp. Skognes IL ønsker å overta. 

Vi er positive til at idrettslaget vil overta 10 på topp og tror det vil bli bra. I år skal vi imidlertid ha 

ansvaret og så får vi ha et felles møte før sesongen starter for å bli enige om hvordan årets sesong skal 

organiseres. Merking til Lavangstinden, Musnestinden og Karltinden er vårt ansvar og må startes straks 

det blir forhold til det. 

Sak 17/18: Søknad om støtte til opprustning av Bjørkmyra. 

Vedtak: Utsettes til vi får oversikt over økonomien i laget. 

Sak 18/18: Søknad om støtte til konsert/arrangement, Skognesensembelet. 

Vedtak: Utsettes til vi får oversikt over økonomien i laget. 

Sak 17/18: Referatsaker:   

A – HS. Tilskudd forsinka. 
B – Tilbud om kjøp av aksjer i Tindtunnellen. Vedtak: ikke denne gang, kanskje neste.                                                       

Eventuelt: 

• Oppslagstavle/infotavle. Raymond har hatt kontakt med et firma som heter Fagtrykk i Tromsø 

og de kunne hjelpe oss. Vi må imidlertid først bestemme hva som skal stå på tavla, størrelsen 

og så få et pristilbud. Raymond får i oppgave å lage forslag til ei slik tavle. 

• Til årsmøtet: Gjennomgang av ordningen med honorar til styremedlemmer i laget. 


