
Årsmøte i Innlandet utviklingslag 
Protokoll 

Tid og sted  

Bygdehuset i Sandvika, tirsdag 16. februar kl. 1800 – 2000  

Til stede 

Medlemmer 

Elisabeth M. Sivertsen, Nina Mikkelsen, Rune J. Haugan, Bergljot Haugan, Trond Wæraas, Hallvard 

Haugan, Mats Hegg Jacobsen, Øystein Sandøy Larssen, Ingrid Bruun, Helga Nordgård, Kjell Roald 

Langseth, Ragnhild Sandøy, Ann Kristin Holmeslet 

Fra Hovedstyret 

Svein Ole Kristiansen, leder, og Eli Storli, kasserer 

Saksliste 

Sak 1.   Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å underskrive årsmøteprotokoll. 

Sak 2.   Godkjenning av innkallingen. 

Sak 3.   Årsmelding. 

Sak 4.   Revidert regnskap. 

Sak 5.   Innkommende saker. 

Sak 6.   Forslag til møteplan og budsjett. 

Sak 7.   Valg av leder og nestleder 

Sak 8.   Valg av styremedlemmer/varamedlemmer – minst 1 styremedlem og minst 2 

varamedlemmer.  

Sak 9.   Valg av revisor 

Sak 10. Valg av sekretær fra valgte styremedlemmer. 

Sak 11. Valg av valgkomite - minst 2 medlemmer. 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, eller andre spørsmål må sendes senest 09.02.2016 på epost: 

innlandet.utviklingslag@gmail.com 

Da denne innkallingen sendes ut på vegne av styret som ble valgt 06.01.2010 - og det ikke har vært 

aktivitet i utviklingslaget de påfølgende årene, er det begrenset med dokumentasjon som kan 

vedlegges denne innkallingen. Av den grunn vil den dokumentasjonen vi har fått innhentet bli lagt 

fram på årsmøtet. 

 

Sak 1.   Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å underskrive årsmøteprotokoll 

 

Vedtak 

Ordstyrer: Ingrid Bruun  

Referent: Ragnhild Sandøy 

Underskrivere av protokoll: Mats Hegg Jacobsen og Øystein Sandøy Larssen 

Sak 2.   Godkjenning av innkallinga 
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Initiativtakerne Mats Hegg Jacobsen, Øystein Sandøy Larssen, Ingrid Bruun, Helga Nordgård og Nina 

Mikkelsen la ut Innkallinga til årsmøte på Facebooksida til Bygdelaget Samhold 2.2. og i postkassene 

på strekninga 3.2. 

Halvard H. stilte spørsmål ved sakslista og vedtektene og ba om noen justeringer. Svein Ole K 

redegjorde for gjeldende Fellesvedtektene for utviklingslagene i Tromsø kommune vedtatt i felles 

årsmøtet 16.3.2014. 

Vedtak 

Innkallinga og saksliste godkjent med justeringer av sakslista. 

1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive protokollen.  
2. Godkjenning av innkallelse  
3. Årsmelding  
4. Regnskap  
5. Andre saker (som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeidsgrupper)  
6. Budsjett og arbeidsplan (for kommende år etter forslag fra styret)  
7. Valg av leder  
8. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer  
9. Valg av revisor  
10. Valg av valgkomite 

 

Sak 3.  Årsmelding 

 

Vedtak 

Det nye styret bes å referere status mellom siste årsmelding og årsmelding til årsmøtet 2017. 

 

Sak 4.   Regnskap 

 

Det foreligger intet regnskap og initiativtakerne har ikke innsyn i utviklingslagets bankkontoer. 

 

Vedtak 

Det nye styret legger fram en økonomisk status samt revidert regnskap på årsmøtet 2016 

 

Sak 5.   Andre saker  
I innkallinga ble det bedt om at saker til årsmøtet, eller andre spørsmål, sendes senest 9.2.2016 til 

innlandet.utviklingslag@gmail.com.  

Hallvard Haugan sendte 9.2. sak slik: 

Følgende sak ønskes tatt opp som egen sak på årsmøtet 16.02.2016 under sak 5 på sakslista: 

Innlandet Utviklingslag foreslås oppløst i henhold til § 11 i vedtektene. 

Hallvard H. trakk forslaget. 

Gerd Anne Haugan sendte 9.2. sak slik: 
Her er forslag som ønskes behandlet på årsmøte.  
1. Det er kommet krav om utbedring av avløpsanlegg fra VA – Tromsø kommune. (brev des 2012) 

Ref er forurensingsloven. Kommunen henstiller at flere går sammen om utbedring, som skal 
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være ferdig innen utgangen år 2017. Jeg ønsker at Utviklingslaget jobber mot kommunen, for å få 
felles avløp og renseanlegg. 

2. Jeg ønsker at det arbeides for å få utvidet sentrumsonen med buss, til krysset  Hundbergan/ 
Sandvikeidet Sentrum sone rekker i dag til Erikjordnes (Kallbekken) 

3. For at folk skal kunne ta buss inn til Tromsøya, bør det jobbes for biloppstillingsplasser, på dertil 
egnet område. Man kjører bil inn til en terminal hvor det jevnlig går buss (for eksempel. 
Solligården) 

4. Hva foregår på Olavsvern, hvem ivaretar bygdefolkets interesser? Det var planer om skytebane, 
utfylling av jordmasser i fjorden, utak av store mengder stein og stor trafikkøkning. 

 

Vedtak 

Følgende saker tas inn i arbeidsplanen  

 Åpent møte om Status avløpsanlegg, forurensning og behov for utbedringer på Innlandet 

 Sikring og videreutvikling av busstilbudet 

 Folkemøte i sammen med Ramfjord utviklingslag om Hva skjer på Olavsvern med Tromsø 

kommune og de nye eierne 

 

Sak 6.  Budsjett og arbeidsplan  

 

Vedtak 

Styret bes arbeide med tiltak som ivaretar bygda  

 Nettside og god informasjonsflyt  

 Trafikksikkerhet  i samarbeid med Tromsø kommune 

 Sikring og videreutvikling av busstilbudet.  

 Status avløpsanlegg, forurensning og behov for utbedringer på Innlandet Åpent møte med 

Tromsø kommune 

 Hva skjer på Olavsvern? Folkemøte sammen med Ramfjord utviklingslag , Tromsø kommune og 

de nye eierne 

 

Sak 7.   Valg av leder  

 

Vedtak 

Nina Mikkelsen 

 

 

Sak 8.   Valg av styremedlemmer/ varamedlemmer  

 

Vedtak  

Følgende ble valgt 

Mats (2 år) 

Øystein (2 år) 

Kjell-Roald Langseth (1 år) 

Lars Eidissen (1 år) 

Ingrid, vara 



Ann-Kristin Holmeslet, vara 

Fordeling av ansvar avgjøres i konstituerende styremøte.  

 

 

Sak 9.   Valg av revisor 

 

Vedtak  

Helga Nordgård og Elisabeth M. Sivertsen  

 

 

Sak 10. Valg av valgkomite  

 

Vedtak 

Styret får på plass en valgkomité innen utgangen av mai 2016. 

 

 

 

Protokollen er godkjent 

Nordberg, 17.2.2016 

 

Øystein Sandøy Larssen   Mats Hegg Jacobsen 

(Sign)     (Sign) 


