JØVIK UTVIKLINGSLAG
Innkalling STYREMØTE

Dato
Tidspunkt
Sted

06.11.2019
19.00
Olderbakken bygdehus

TILSTEDE
Asbjørn Gressmyr, Jan Arne Karlsen, Roald
Jensen, Nils Solbakken, Tone Solbakken,
Sidsel Stakkenes, Aina Leandersen

SAKSLISTE
Sak nr.
17-2019

SAK
Referat fra styremøte 29.08

Kommentarer, behandling
Underskrevet av de som var på møtet. Gått gjennom
saker som skal være jobbet videre med.

18-2019

Referat fra regionalt møte
Ramfjord
Informasjon fra Hovedstyret

Det ble referert til møtet. Hovedstyret fikk noen
oppgaver i fra de oppmøtte lagene
Info fra Bjørn som er representant i Hovedstyret.
Vi må ha aktivitetsrapporten klar innen 15.november.
Oppsett av båttransport må bestilles av kommunen til
Fylkeskommunen. Vi må etterlyse svar fra de
politikerne som var her på folkemøte 15. mai 2019.
Sekretær kontakter atter en gang Beredskapsrådgiver
angående sms-varsling og tiltakskort.
Statens vegvesen står for invitasjonen. Vi forsøker å
flytte møtet til torsdag den 28.11. på grunn av
julebordordning den 29. Invitasjon til bygda pr.
Facebook og lapp i postkassene.
Brøyting må foretas ved behov, Asbjørn tar jobben.
Innkjøp må tas etterhvert.
Gulvbelegg blir ikke lagt i år. Isolering er innkjøpt.
Jordspyd og wire er innkjøpt for å sikre mot uvær.
Dørpumpe er montert, men har svak innfesting.
Kost og brett er skaffet tilveie.
Renhold: vi må følge med å se hvordan det fungerer og
hvor ofte det må rengjøres.
Onsdag 19.02.2020.
Info om saken. Bjørn har vært i kontakt med jurist
Kjersti Lund Martinsen om saken. Han har også vært i
kontakt med Gunhild G. Johansen. Vi sender den
aktuelle mailen til Ida for info.
Vi har fått inn en del argumenter som må renskrives og
sendes til Kjersti L. Martinsen.

19-2019
20-2019

Beredskap - hva skjer? /smsvarsling /båtskyss/

21-2019

Infomøte om Holmbuktura 29.11.

22-2019

Toalett Elvøra. Rutiner/ansvar

23-2019
24-2019

Dato for årsmøtet 2020
Salg av Olderbakken skole.
Byggforvaltningen vurderer
salg av skolen.

25-2019

Økonomi, oppsparte midler.
Hva skal de brukes til?

Overføre penger til andre lag/foreninger før årsoppgjør.
Leder forslår at vi skal få installert fiber til bygdehuset.
Vedtak: Forslag vedtatt.

Forslag innkjøp av ny skriver: Vi oppfordrer Bygdelaget
til å kjøpe ny skriver og sende søknad om økonomisk
støtte til utviklingslaget.
Vedtak: Forslag vedtatt.

Møtet hevet klokken 20:45.

