
 

STYREMØTE 

 

Dato. 12.01.15 

Sted: Kl. 18:00 på Olderbakken Bygdehus 

Innkalling pr: Sms og mail. 

Meldt forfall: Ellinor Larsen og Dan Ørjan Steinholm 

 

Tilstede: Bjørn Stakkenes, Arne E. Larsen, Jan Holmebukt, Rolf Solbakken og Nils Larsen. 

SAKSLISTE: 

SAK 1/15: Gjennomgang arbeidsplan 2014.                                                                                                           

Gjennomgang av sakene. Noe kommer som egen sak.   

SAK 2/15: Årsmøtet 2014.                                                                                                                                        

Invitasjoner sendes ut i dag. Avholdes 19. februar 2015. Jan tar regnskapet, leder skriver 

årsmelding. Årsmeldinga må ut tidlig i uke 7.                                                                                          

Forslag årsmøtesak fra styret: Kjøp av ny PC. Kjøp av hjemmeside. Førstehjelpskurs. 

SAK 3/15: Utsendinger Fellesårsmøte Sommarøy 21. og 22. mars.                                                           

Ingen av styrets oppmøttte vil dra. Taes opp på årsmøtet.  

SAK 4/15: Veilys                                                                                                                                                     

Info om hva som er gjort i saken.                                                                                                                       

Vedtak:                                                                                                                                                    

Leder jobber videre med saken, sende mail til Britt Hege Alvarstein og ber om utredning. 

SAK 5/15: Holmbuktura                                                                                                                             

Rassikringsgruppa jobber med å få Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakkmo å komme 

på befaring.                                                                                                                                                               

Vedtak:                                                                                                                                                                           

Vi inviterer han på befaring og årsmøtet 19. februar.                                                                                           

Strøing ved stengt vei: Leder tar kontakt med Veidekke for å få en sandstrøer stasjonert i 

bygda. 

SAK 6/15: Hjemmeside, e-postadresse og mobilt breiband.                                                                            

Forslag: Da hjemmesiden via ullsfjord.no/Nordkappnett ikke fungerer vil vi si opp avtalen. 

Det samme vil de andre lagene i fjorden.                                                                                                    



Vedtak: Jan sier opp avtalen med Nordkappnett snarest. Det samme med e-postadressen. 

Mobilt breiband via Netcom sies også opp. 

SAK 7/15: Førstehjelpskurs og kurs hjertestarter.                                                                                        

Vi er ca. 10 som kan tenke seg kurs. 8 har utsjekk på hjertestarteren.                                                           

Vedtak: Vi venter til alle lagene har svart og får pristilbud fra Røde Kors. 

SAK 8/15: Datakurs.                                                                                                                                                      

Leder har tatt kontakt med Lakselvbukt utv.lag for å evt. arrangere kurs sammen, noe som er 

aktuelt.                                                                                                                                                                          

Vedtak: Vi samarbeider  videre med Lakselvbukt om felles kursing. Vi har fått tips om at 

Rune Benonissen tidligere har holdt slike kurs. Leder holder kontakt med leder i Lakselvbukt 

ang. dette. 

SAK 9/15: Eventuelt                                                                                                                                           

Bruk av kai i Lakselvbukt hos Per Heim ved behov for båttransport når Holmbuktura er 

stengt. Det viser seg at eier har stengt kaia for all ferdsel fra sommeren 2014.                                              

Vedtak: Tromsø Kommune må ta kontakt snarest med Per Heim og få til ei ordning med han. 

Leder tar kontakt med Arnulf Elvevoll i Tromsø Kommune. 

 

Møtet avsluttet kl. 19:40 

 


