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Velkommen! 

Innkaller herved til årsmøte 
 

Tirsdag 21/2 2017 

Klokken 19:30 

Bygdehuset 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet  

må være styret i hende innen: 10.02.2017  
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Årsmøte   

 Innlandet Utviklingslag 
 

    Saksliste: 

Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og to til å underskrive protokollen. 

Sak 2. Godkjenning av innkalling. 

Sak 3. Årsmelding. 

Sak 4. Revidert regnskap 

Sak 5. 
Innkommende saker 

(Andre saker som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeids -grupper) 

Sak 6. 
Forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år, 

etter forslag fra styret 

Sak 7. Valg av leder. 

Sak 8. Valg av styremedlemmer / varamedlemmer. 

Sak 9. Valg av revisor. 

Sak 10.  Valg av valgkomite. 

Sak 11 Utsending til Årsmøtet for utviklingslagene i Tromsø 
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Årsmelding 
For beretningsåret 2016  

 

Styret har i beretningsåret bestått av: 
 

Leder: Nina Mikkelsen Tlf.nr. 951 44 810 mikkelnina@hotmail.com  

Nestleder: Øystein Sandøy Larssen Tlf.nr. 908 61 997 oystein8371@outlook.com 

Kasserer: Kjell-Roald Langseth Tlf.nr. 909 16 761 kjell-rl@outlook.com 

Sekretær: Mads Hegg Jakobsen Tlf.nr. 971 66 329 madshegg@gmail.com 

Styremedlem: Lars Eidissen Tlf.nr. 922 24 535 lars@itromso.no 

Varamedlem: Ann-Kristin Holmeslet Tlf.nr. 995 58 561 akh@gravetjenesten.no 

Varamedlem: Ingrid Bruun Tlf.nr. 481 06 602 Ibruun86@gmail.com 

      

Valgkomite:  

Birgitte Norberg Tlf.nr. 900 23 822 b-norbe@online.no 

Trond Widding Tlf.nr. 480 25 576 e.postadresse 

 

Revisor: 

Helga Nordgård Tlf.nr.91 36 67 60 helga.nordgaard@gmail.com 

Elisabeth Alfredsen Tlf.nr. 951 02 078 elialf@online.no 

   

 

- Det har vært avholdt 8 styremøter 

- Det har vært deltatt på 0 fellesmøter 

- Det har vært avholdt 2 folkemøter/ bygdemøter 

- Det har vært avholdt 0 kurs/ seminar og lignende 

- Det har vært deltatt på 2 kurs/ seminar og lignende 

 

 Styret har i ( 2016 ) mottatt til behandling: 

 Arealplaner: 0 

 Høringsuttalelser: 2 

 Fradelingssaker: 0 

 Skriftlige henvendelser fra innbyggere: 3 

 Andre saker: 0 

 



Side 4 av 7 

 

Oppsummert om aktiviteten 2016 

 

Innlandet Utviklingslag tok opp aktiviteten igjen i 2016, etter at laget hadde vært inaktivt i flere 

år. Den første tiden etter årsmøtet ble benyttet til å få oversikt over den økonomiske situasjonen 

i laget, samt innhenting av nødvendige dokumenter og opplysninger fra tidligere styre.  

 

Det har blitt søkt om økonomisk støtte fra Hovedlaget i to omganger (driftsstøtte og 

aktivitetsbasert støtte) og begge søknader ble innvilget. I tillegg har styret søkt om støtte fra 

Gjensidigestiftelsen for innkjøp av refleksvester til bygdas befolkning, samt midler til 

nærmiljøanlegg. Det ble ikke bevilget noen penger til nærmiljøanlegget, mens søknaden til 

refleksvester ble innvilget. Tiltaket med gratis refleksvester er et ledd i trafikksikringssaken som 

styret har arbeidet intenst med hele året. Det ble delt ut refleksvester på Folkemøtet om 

Olavsvern i høst, i tillegg til at Berg Barnehage har fått vester til de minste barna.  Flere vester 

er bestilt og det er planlagt flere utdelinger i løpet av 2017.  

 

Det er opprettet dialog med Tromsø kommune, og det har vært avholdt befaring med 

trafikkonsulent fra kommunen og politiet i regi av utviklingslaget. Det har vært flere oppslag i 

avisa iTromsø om trafikksituasjonen og prosessen pågår fortsatt.  

 

Styret planla og gjennomførte i 2016 to folkemøter, etter oppfordring fra medlemmer på 

årsmøtet. På hvert av møtene fikk styret representanter fra henholdsvis Vann og Avløp, Tromsø 

kommune og Olavsvern Group til å holde en orientering for de oppmøtte. Referater fra disse 

møtene er lagt ut på hjemmesiden til utviklingslaget. Laget var også representert på Folkemøtet 

for fastlandet i kommunens «TenkTromsø» prosjekt, samt at vi har hatt en representant på 

styrekurs med fokus på frivillig organisasjonsarbeid.  

 

Styret har, i samarbeid med Bygdelaget Samhold, også startet arbeidet med å se på mulige 

løsninger for ett nærmiljøanlegg tilknyttet bygdehuset i Sandvika. Det er også her opprettet 

dialog med kommunen og det var planlagt en befaring av området senhøstes, men denne ble 

utsatt på ubestemt tid. Utviklingslaget har mottatt og innvilget en søknad om støtte til utbedring 

av taket på bygdehuset fra Bygdelaget Samhold.  

 

Utviklingslaget har i mai avholdt en liten strandryddeaksjon i samarbeid med Hold Norge rent, 

som er en ideell organisasjon som arbeider mot forsøpling. Arbeidet mot marin forsøpling er 

noe vi håper å kunne videreføre også til neste år.   

 

Hjemmesiden til utviklingslaget er etablert og styrereferater og annen informasjon er lett 

tilgjengelig der. Det er også etablert en egen Facebookside for Innlandet utviklingslag.  
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Arbeidsplan 2016 

 

Arbeidsplanen for Innlandet utviklingslag ble vedtatt på årsmøtet som ble avholdt 16.2.2016.  

Styret ble bedt om å arbeide med følgende tiltak som ivaretar bygda; 

 
1. Nettside og god informasjonsflyt. 

Egen internettside er opprettet og har adressen innlandetutviklingslag.no 
På siden er det lagt ut referat fra styremøter, folkemøter, kontaktinformasjon, lenker til 
saker vi har vært involvert i, som er omtalt i media.  

2. Trafikksikkerhet i samarbeid med Tromsø kommune 
Styret har hatt høy prioritet på denne saken og har jobbet opp mot kommunen, 
utrykningspolitiet og Statens vegvesen for å få i gang trafikksikringstiltak. Styret har delt 
ut refleksvester til myke trafikanter. Vi har flere prosesser gående. 

3. Sikring og videreutvikling av busstilbudet. 
Utviklingslaget har i flere omganger uttrykt sin oppfatning av et for dårlig busstilbud 
overfor kommunen i forbindelse med saken ovenfor. Fra nyttår 2017 ble busstilbudet 
noe utvidet. 

4. Status avløpsanlegg, forurensning og behov for utbedringer på Innlandet, ønske om 
åpent møte med Tromsø kommune. 
Utviklingslaget har arrangert folkemøte, hvor en representant fra Vann og Avløp fra 
Tromsø Kommune orienterte om saken. 

5. Hva skjer på Olavsvern? Folkemøte sammen med Ramfjord utviklingslag, Tromsø 
kommune og de nye eierne. 
Utviklingslaget har arrangert ett folkemøte hvor representanter fra Olavsvern Group 
holdt en orientering om deres planer. Utviklingslaget har vært i dialog med Olavsvern 
Group i forbindelse med trafikksituasjonen som følger med deres aktivitet ved anlegget.  
 
 

Forslag til arbeidsplan og budsjett for 2017  

 

Forslag til arbeidsplan for 2017:  

1. Videreføre prosjektet trafikksikring i samarbeid med Tromsø Kommune 

2. Utarbeide plan og støtte Nærmiljøanlegg (Kr. 10.000,-) 

3. Veglysprosjektet, få opp flere lyspunkter langs strekningen 

4. Arrangere folkemøter 

5. Søke om støtte/subsidier 

6. Delta på hovedlagets årsmøte med to styrerepresentanter 

7. Arrangere møter med andre utviklingslag 

8. Få satt i gang arbeidsgrupper (jvf. styrereferat 7.juni 2016, sak 26/16) 

9. Strandryddeaksjon (Kr. 3.000,-) 

 

http://innlandetutviklingslag.no/
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Regnskap  

 

RESULTAT      

     
REGNSKAP   BUDSJETT  

     
BEHOLDNING 01.01.2016  35 097   

     
INNTEKTER   INNTEKTER  
Tilskudd HOVEDSTYRET 20 000   Tilskudd HOVEDSTYRET 14 000 

Tilskudd andre 0   Tilskudd andre  
Bankrenter 22   Bankrenter 150 

     

     

     
SUM INNTEKTER 20 022   SUM INNTEKTER 14 150 

     

     
UTGIFTER   UTGIFTER  
Markedsføring 10 475   Markedsføring 0 

Adm kostnader 5 835   Adm kostnader 6 500 

Fellesmøte 0   Fellesmøte 4 000 

Web-siden 305   Web-siden 1 200 

Gaver 5 000   Gaver 1 000 

Til styrets disp 0   Til styrets disp  
Møtehonorar/dekning 
utgifter 0   

Møtehonorar/dekning 
utgifter 0 

     

     
SUM UTGIFTER 21 615   SUM UTGIFTER 12 700 

     
BEHOLDNING 31.12.2016  33 503   
Underskudd drift -1 594   Budsjettert Resultat 1 450 

     

     
Bankkonto  33 503     
Skyld pr 31.12. 0     

     

     
SUM 33 503     

     

     
Dato: 09.02.17    
Kasserer:   Kjell-Roald Langseth  

     

     

     

     
Revidert:   Helga Nordgård  

(Posten Markedsføring er innkjøp av refleksvester, gaver er støtte til bygdelaget) 
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Budsjettforslag for 2017 

 

Her er et forslag fra kasserer: 

 

BUDSJETT  

  

  

  
INNTEKTER  
Tilskudd HOVEDSTYRET 20 000  

Tilskudd andre 35 000  

Bankrenter 20  

  

  

  
SUM INNTEKTER 55 020  

  

  
UTGIFTER  
Markedsføring 32 000  

Adm kostnader 6 500  

Fellesmøte 4 000  

Web-siden 750  

Gaver 1 000  

Til styrets disp 20 770  

Møtehonorar/dekning 
utgifter 0  

  

  
SUM UTGIFTER 65 020  

  
Resultat -10 000  

 

 


