Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag.
Torsdag 24. September 2020 kl. 18.00 på Sjursnes skole.
Til stede: Roar, Arnold, Susanne, Steinar, Gunnar, Inge, Rebecca og Torgeir.
Leder for samisk språksenter, Gaisi, John Niklas Labba, som hadde invitert seg selv for å
informere om samisk språksenter kunne ikke komme.
Saksliste:
Innkalling og saksliste godkjent.
Protokoll fra styremøte 18.6.2020 godkjent.
Sak 10/20: Hovedstyrets årsmøte.
Roar møtte for Sjursnes utviklingslag. 1. dag var det møte med ordfører Gunnar Wilhelmsen.
Roar informerte om aktivitet på Sjursnes, fremheva kraftutbygging og kamp for å beholde
skolen i tillegg til arbeidet med å få mobildekning i Nakkedalen. Vi bør vurdere å invitere
ordføreren til et møte med utviklingslaget.
Sak 11/20: Mobildekning i Nakkedalen.
Oddgeir Albertsen i Tromsø kommune informerer dette: Vi har ikke inngått noen avtale med
Amundsen, han har fått innspill på Nakkedalen som et prioritert område for Tromsø kommune
med fastboende innbyggere som trenger bedre mobildekning. Som jeg har svart på SMS i dag
har Amundsen sagt både til oss og til media at Telenor prioriterer å bytte ut kobbernettet med
andre løsninger (mobil) de neste to årene. Jeg har spilt inn utviklingslagets synspunkter og
han har uttrykt at saken skal prioriteres høyere når det er fastboende inne i bildet. De vil ha
på plass mobilløsning før de kutter kobberløsningen og da vil det antakelig skje i perioden
21-22 hvis jeg forsto fremdriftsplanen til Telenor rett.
Sak 12/20: Referatsaker:
•
•
•

Referat fra HS styremøte 8. 9,
Fra HS: Oversikt over tilskudd, legater og fond i Tromsø kommune.
Fra HS: Mail fra fylkeskommunen om tilskuddsordninger.

Eventuelt.
• Infoskiltene: Vi purrer på Raymond slik at skiltene blir bestilt. Fortsatt ikke svar fra
fylkeskommunen om plassering av skilt på flyplassen.
• Hump i vegen på Bergenes. Torgeir skriver brev om dette til fylkeskommunen og tar
med elendig veg i Vallas og behov for bedre vedlikehold.
• Brua over elva i Vallas er knekt av snøen og trenger sårt vedlikehold. Kan rettes opp
med høyspentstolper og Yngve Johnsen skal sponse nytt dekke til bruene.
• Gunnar Skognes har blitt pensjonist og det feira vi med kake.

