
Protokoll styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 
Torsdag 26. November 2020 kl. 19.00 på Sjursneskroa. 
 

Til stede: Roar, Inge, Rebecca, Arnold, Jens, Steinar, Anbjørn, Gunnar og Torgeir. 

 

Møtet startet med at leder for samisk språksenter Gaisi, John Niklas Labba informerte om 

språksenteret og virksomheten som drives. 

• Språk og kultur er hovedsatsingsområde. 

• Ullsfjord er en del av samisk virkemiddelområde og som sådan kommer inn under 

regelverket som gjelder. 

• Ullsfjord er historisk et samisk område. 

• Flere prosjekt i gang og det er ønske om å få vestsida av Ullsfjorden mer inkludert. 

• Særlig turisme er et satsingsområde, hva kan passe å bygge videre på her? 

I dag er det Kautokeinoturismen som dominerer også i Tromsø, med hovedvekt på 

reindrift. Kan det være en ide å utvikle en turisme basert på gammel sjøkultur? 

• Forslag om å rydde og bruke gamle stier og få til en vandrerute og bygge tilbud i 

tilknytning til denne. 

• Gammelt naust og nordlandsbåter i Skarmokka med potensiale til å bygge videre på. 

Einar som er i gang med restaurering av naustet er ikke samisk nok til å få tilskudd til 

dette arbeidet. 

• Samisk næringsfond gjennom Sametinget forvalter norsk politikk på oppdrag av 

Stortinget. 

• Labba ønsker å få med Sametinget til en runde på våren for å se på hva som finnes her 

og hva som kan være verdt å bygge videre på. Utviklingslaget må da kunne være med 

å legge til rette for et slikt besøk. 

- Samisk utviklingsfond kan være med å kartlegge hva som bør vises fram, 

gamle bygg som naust, hus fjøs, gamme, Bønnesteinen mm 

- Få med fylkeskommunen og kommunen. 

- Vi må ha noen lokale personer som er interesserte å starte med virksomhet i 

tilknyning til dette for at det skal ha livets rett. 

- Kulturvandring i landskapet og historisk. 

- Nordlandsbåt med råseil vil være et glimrende symbol for arbeid i området. 

- Målet er å få avholdt et slikt møte til våren/forsommeren. 

• Mulighet for å få ei stilling i Gaisi lokalisert til Sjursnes dersom det er lokalt 

interesserte som bor her og kan tenke seg å arbeide for Gaisi. 

 

Saksliste: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Protokoll fra styremøte 27.10.2020 godkjent. 

 

Sak 16/20: Anmodning om møte med utviklingslagene for å snakke om to planarbeid. 

 Torgeir tar kontakt med Breivikeidet for å få til et felles møte med kommunen. 

 

Sak 17/20: Mobildekning i Nakkedalen. 

 Vi må fortsette å mase på kommunen og Telenor for å få til et møte som vi ble lovet i 

løpet av sommeren. 

  

Sak 18/20: Referatsaker: 



 

• Hovedstyret for Utviklingslagene: Aktivitetsrapport 2020. 

• Beboerliste for skredutsatt bebyggelse Sjursnes 

• Revisjon av kystsoneplanen - webinarer om havbruk 17 og 18 november 

• Invitasjon til webinar om spillemidler til kulturarenaer 

• Søknadsfrister for å søke tilskudd til kunst- og kulturaktiviteter, søknadsfrist 1. 

desember 2020. 

• Brev til samferdselsavdelinga i fylket ang. vegen. 

• Brev til Kirkelig fellesråd ang vann på kirkegården og belysning av kirka. 

 

 

Eventuelt. 

• Nytt styremøte i desember dersom det blir nødvendig. Nestestyremøte settes til 7. 

januar 2021. 

• Blir ikke noe julebordsmøte sammen med Breivikeidet i år. 

• Vedlikehold av gammen bak Leonardåsen. Døra er nødreparert, men det er skader i 

tak og vegger og det bør tas et skikkelig tak for å få resten i orden i løpet av neste år. 

Tromsø kommune er eier og vi kan tilby oss å ta arbeidet mot godtgjørelse. 

• Må sende ny søknad på skiltplassering ved flyplassen på spesielt sjema, ordentlig 

kilometermerking må tas med. 

• Årsmøte 25. februar 2021. 
 


