ÅRSMØTE I SJURSNES
UTVIKLINGSLAG.
Årsmøtet holdes på Sjursneskroa,
kl. 18.00 torsdag 24. februar 2022.
Saksliste:
•
•
•
•
•
•
•
•

Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll.
Årsmelding 2021.
Regnskap 2021.
Arbeidsplan 2022.
Budsjett 2022.
Valg.
Avslutning.

Årsmelding 2021.
Styret har bestått av:
Leder:
Roar Winther
Nestleder:
Inge Skognes
Kasserer:
Anbjørn Salamonsen
Sekretær:
Torgeir Olsen
Styremedlem:
Merethe Forfang
Raymond Mortensen
Susanne Berntsen
Varamedlem:

Jens Sørensen
Tom Vidar Hauan
Arnold Hauan
Gunnar Skognes
Steinar Larsen

Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 25 saker. Styret har vært representert i
møte med kommunen og i fellesmøter med andre utviklingslag. Det har vært godt oppmøte
til styremøtene, alle varamedlemmer har hatt anledning til å delta på samtlige styremøter.
Sjursnes utviklingslag har behandlet de saker som kommunen har pålagt oss som
reguleringssaker, fradelingsaker og oversikt over innbyggere i rasutsatte områder. Vi har
også tatt opp egne saker. Laget har utarbeidd oversikt over beboere og bedrifter i bygda.
Leder har vært kontakt for politi og kommune i forhold til beredskap og rasfare. Laget
disponerer satellittelefon for bruk i kritiske situasjoner som bortfall av telefondekning o.l.
Korona har gjort det vanskelig for laget å holde møter og sammen med resten av Norge har
det redusert aktiviteten i laget.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Beredskap. Leder i laget er kontakt for beredskapsavdelinga i kommunen.
Laget har egen satellittelefon for bruk i nødstilfeller.
Ansvar for 17. maiarrangement. 17.-maifesten ble avlyst på grunn av korona.
Bilkortesje arrangert.
Arbeide med tilrettelegging for boligbygging.
Arbeide for bedre samferdsel. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.
10 styremøter i året. 8 møter avholdt.
Være høringsinstans for kommunale saker i bygda. Utviklingslaget har
behandlet henvendelser og de sakene som laget har fått til uttalelse.
Mobil- og DAB-dekning Utviklingslaget har arbeidet mye med denne saken og
kommet med forslag til hvordan dette kan løses på en rimelig måte. Tromsø
kommune kom med en løsning som de sjøl ikke kunne være med på å
finansiere. Laget har vært i møte med Tromsø kommune.
Næringsutvikling i bygda.
Kontakte huseiere angående salg/utleie.
Få satt opp to informasjonstavler for tilreisende Tavlene er på plass.
Delta/arrangere møte med Sametinget og Gaisi.

Andre saker som utviklingslaget har engasjert seg i siste år.
• Møte med ordfører Gunnar Wilhelmsen 25. februar
• Møte med Telenor og Tromsø kommune 15. januar. Mobilutbygging i Nakkedalen
• Møte med Gaisi, Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke og Sametinget 28.
august

Styrets forslag til arbeidsplan 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beredskap.
Ansvar for 17. maiarrangement.
Arbeide med tilrettelegging for boligbygging. Grunnkart, raskart.
Arbeide for bedre samferdsel. E8. FV91, Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnellen.
10 styremøter i året.
Være høringsinstans for kommunale saker i bygda.
Mobil- og DAB-dekning.
Næringsutvikling i bygda..

Regnskap 2021 og budsjett 2022.
Regnskap 2021

Budsjett 2022

Inntekter
Tilskudd fra Hovedstyret
Sum inntekter

25800,00
25800,00

25000,00
25000,00

Kostnader
Leie lokaler
Honorar
Diverse prosjekter
Møter, kurs, oppdatering o.l.
Andre kontorkostnader
Bilgodtgjørelse
Sum kostnader
Underskudd

10500,00
8000,00
4283,00
10399,00
799,00
724,00
34705,00
-8905,00

8000,00
9200,00
6000,00
799,00
1000,00
24999,00
1,00

Valg:
Det skal velges leder og 3 styremedlemmer. De som er på valg er:
LEDER:
(velges for 1 år)
STYREMEDLEMMER: Velges for 2 år.

Roar Winther
Raymond Mortensen
Susanne Berntsen
Anbjørn Salamonsen

VARAMEDLEMMER: Velges for 1 år.

Jens Sørensen
Tom-Vidar Hauan
Arnold Hauan
Steinar Larsen
Gunnar Skognes
Terje Pedersen

REVISOR
VALGKOMITE: Velges for 2 år.
(Hans Egil Larsen, valgt i 2021, ikke på valg.)
Et nytt medlem til valgkomiteen skal velges.

Glenn Gjøran Berntsen

Styremedlemmer valgt i 2021, ikke på valg i 2022: Torgeir Olsen, Merethe Forfang og Inge
Skognes.

