Saksliste/ Referat
Innlandet utviklingslag
Referent:

Sted/dato: Bygdehuset 12.09.2017
Kl.

19.00

Innkalt: Ann-Kristin Holmeslet, Øystein S. Larsen, Mats Hegg Jakobsen, Ketil Vassbotn, Kjell-Roald Langseth, Rune
Ulriksen, Ingrid Bruun
Forfall: Ingrid Bruun, Ketil Vassbotn, Rune Ulriksen

Sak nr.

Sak

33/2017

Godkjenning av
Vedtak: Godkjent uten merknad
innkalling/saksliste og
referat
Oppfølging av vedtak: Fortsetter med opprettelse av arrangement i forkant
Trafikksikring/veilys
Vedtak: Har ikke fått kopi av vedtaket tilsendt fra kommunen per d.d. Oppstarts
dato er ikke kjent, håper på oppstart før vinteren kommer.

34/2017

Kommentar og behandling (referat )

Slik vi er blir informert blir det fartsdempende tiltak ved barnehagen, ikke
fartsdumper. Lys ved undergangen og nedsatt hastighet der. Utviklingslagets
egne midler på veilyskonto blir ikke rørt foreløpig. Bør vurderes hvordan man
best kan disponere disse pengene da prisen per lyspunkt blir meget høy.

35/2017

Asfaltfabrikk
Olavsvern / Sandvika

Oppfølging av vedtak:
Styret følger opp kommunen videre.
Vedtak: Angående midler til strakstiltak i forbindelse med turisme i Sandvika, har
utviklingslaget vært i møte med kommunen. De ønsker en befaring av området
for å se på løsninger, samt tilsendt info om bruk av området og planer for evt.
drift av toalett. Toalettløsning/parkering i forbindelse med bygdehuset har vært
nevnt og dette ønsker vi å se nærmere på.
Skilting/sykkelparkering/avfallsløsning i umiddelbar nærhet til stranden er
ønsket.
Saken om asfaltfabrikken har vært oppe i kommunestyret og fikk 14 stemmer
imot. Saken er behandlet som en klagesak ikke som ett innbyggerinitiativ, slik
utviklingslaget er ønsket.
Oppfølging av vedtak:
Leder sender inn etterspurt dokumentasjon til koordinator og følger opp videre.

36/2017

37/2017

Innkomne saker:
-Høring, regional
transportplan 20182029
- Vedtekter, HS
-Felles høstmøte, HS

Økonomi

Vedtak:
Ingen i styret har hatt mulighet å sette seg inn i denne foreløpig saken om
regional transportplan, utsettes derfor til neste styremøte.
Innlandet utviklingslag har ingen merknader til vedtektene, og har ingen som har
anledning å delta på dette høstmøtet.
Oppfølging av vedtak:
Leder sender tilbakemelding til HS
Vedtak:
Utviklingslaget har forholdsvis god økonomi og ønsker å støtte arrangementet
Billig Brus med 2000,- slik det var søkt om tidligere. Arrangementet er nylig
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avholdt med meget godt oppmøte. Utviklingslaget ser viktigheten av slike
kulturarrangement i bygda og ønsker å bidra til at slike kan gjennomføres også i
fremtiden. Vi vurderer også andre måter å støtte opp og bidra til ulike
arrangementer også i fremtiden.

38/2017

Evt.

Oppfølging av vedtak:
Leder sender melding til Bygdelaget om vedtaket på pengestøtten, kasserer
utbetaler.
Kommet muntlig forespørsel angående utvidet båndtvang for området. Styret
ønsker en skriftlig henvendelse for å behandle saken videre.
HS har vært i kontakt med oss for en bedre oppfølging av laget. De har mottatt
en orientering om lagets arbeid fra sekretær.
To ordinære styremøter planlagt i 2017, oktober og november.
Forberedende møte før årsmøte i desember for igangsetting av valgkomite o.l.

Møtet slutt kl: 21.15
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