
Protokoll til styremøte i Sjursnes Utviklingslag. 
Torsdag 7. Mai 2020 kl. 19.00 på Sjursnes skole. 
 

 

Til stede: Jens, Raymond, Gunnar, Inge, Roar, Rebecca og Arnold. 

 

  

Saksliste:  

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Protokoll fra styremøte 23.1.2020 godkjent. 

 

Sak 3/20: Konstituering av styret.  

Ingen endringer. Nestleder Steinar Larsen, kasserer Anbjørn Salamonsen og sekretær Torgeir 

Olsen fortsetter.                                        

Sak 4/20: Gjennomgang av arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet. 
 

 

 
7. Dårlige signaler fra Tromsø kommune v/Albertsen. Skylder på dårlig økonomi. Arnold 

mener at vi må selge inn at flere hytteeiere i Nakkedalen er villig til å skyte inn midler for å få 

strøm til hyttene, overfor kommunen. 

Spørsmål: Er det nødvendig å bygge høyspent fra Vallas til flyplassen? 

 

9. Er brevet sendt ut til huseiere? 

 

10. Er søknad om plassering av infotavlene sendt til Statens vegvesen. 

 

12. Forslag om nedskjæring. Flere skoleklasser slås sammen. 

 

Sak 5/18: Mail fra Tromsø kommune, vann og avløp: «Tromsø kommune, Vann og avløp vil 

med dette klargjøre og berolige våre abonnenter som har slamavskillere/septiktanker. 

Det er vesentlige feil i annonsen om renseanlegg og utskifting av slamavskillere/septiktanker i 

Nordlys torsdag 23. april. 

 

Sak 6/20: Mail fra Tromsø kommune: Kunngjøring, høring ang kvensk navn på fjellområdet 

Lyngsalpan, Yykeänkaisat. 



 

OK. Ingen innvendinger fra Sjursnes utviklingslag. 

 

 

Sak 7/20: Brev fra Sjursnes Bo- og Servicesenter, gjelder sponsing av arbeidsklær, 

fleecegensere, til ansatte på senteret. 

 

Votering om sponsing av arbeidsklær, 5 stemmer for og 2 stemmer imot forslaget. 

Vedtak: Sjursnes utviklingslag bevilger 4000 kroner til Hjemmetjenesten på Sjursnes til 

innkjøp av arbeidsklær. 

 

Eventuelt. 

• Evaluering av arbeidet med å beholde Sjursnes skole for alle klassetrinn.  

• Mail fra Hovedstyret om arrangering av årsmøtet. 

• Roar informerte om at Torgeir har søkt på vegne av Ullsfjord sankelag om 

støtte til gjerde. 

• Raymond har fått spørsmål fra hytteeier om å få plassert en søppelkontainer 

som hytteeiere kan hive søppel i. Raymond kontakter renovasjonen. 


