Møtereferat 1.3.2016, Innlandet utviklingslag
Tid og sted: 18:00-20:00, 1.mars 2016, Berg Barnehage
Møtt: Øystein Sandøy Larssen, Mads Hegg Jakobsen, Lars Eidissen, Ann-Kristin
Holmeslet, Kjell-Roald Langseth og Nina Mikkelsen. Meldt forfall: Ingrid Bruun
Saksliste:
1. Konstituering (inkl. registrering i brønnøysundregisteret)
2. Møteplan
3. Økonomisk situasjon
4. Hjemmeside
5. Eventuelt

Sak 1. Konstituering og registrering i brønnøysundregisteret
Leder valgt på årsmøtet som ble avholdt 16.februar 2016, mens de andre rollene i
styret ble konstituert på første styremøte.
Tabell. 1. Styremedlemmer i Innlandet Utviklingslag 2016.
Verv

Navn

Mobilnummer Epost

Leder

Nina Mikkelsen

951 44 810

mikkelnina@hotmail.com

Nestleder

Øystein Sandøy Larssen

908 61 997

oystein8371@outlook.com

Kasserer

Kjell-Roald Langseth

909 16 761

kjell-rl@outlook.com

Sekretær

Mads Hegg Jakobsen

971 66 329

madshegg@gmail.com

Styremedlem

Lars Eidissen

922 24 535

lars@itromso.no

Varamedlem

Ann-Kristin Holmeslet

995 58 561

akh@gravetjenesten.no

Varamedlem

Ingrid Bruun

481 06 602

Ibruun86@gmail.com

De nye styremedlemmene ble lagt inn i Brønnøysundregisteret (Br.reg) elektronisk
på møtet og hvert enkelt styremedlem må logge inn på altinn.no og signere. Dette må
gjøres snarest slik at registreringen i Br.reg er fullstendig innen innsending av
dokumentasjon til Hovedlaget innen 15.mars 2016.

Sak 2. Møteplan
Styret setter opp dato for seks møter i 2016, men åpner for fortløpende dialog ved
behov i gruppechat som er opprettet på Facebook. I tillegg kommer det eventuelle
folkemøter, deltagelse på årsmøtet i hovedlaget, og ekstraordinære styremøter
dersom det skulle oppstå et behov for det. I legger opp til hyppig møtevirksomhet i
oppstartsfasen våren 2016. I hovedsak legges møtene til første tirsdag i måneden
klokken 18:00.
Tabell 2. Møteoversikt, Innlandet utviklingslag 2016
Dato
Tema
1.03.2016 Konstituering, møteoversikt, søknad om tilskudd frist
15.11, budsjett, årsmelding, hjemmeside
5.04.2016 Hjemmeside, arbeidsplan, årsmøte hovedlaget
3.05.2016
7.06.2016
6.09.2016
1.11.2016 Søknad om tilskudd frist 15.11

Sak 3. Økonomi
Nina redegjør for den økonomiske situasjon. Det har ikke vært sendt inn nødvendig
dokumentasjon til hovedlaget de senere år og det er derfor ikke utbetalt tilskudd fra
Tromsø kommune i denne perioden. Utviklingslaget disponerer to kontoer. På
driftskonto sto det pr.1.1.2016 Kr. 34 996,- og på Veglyskonto Kr 223 595,23.
Det er ikke undersøkt om det har vært bevegelse på disse konto i perioden fra
1.1.2016 til 1.3.2016. Kjell-Roald kontakter Sparebanken Nord-Norge for å få etablert
kontoer for drift og veilysprosjekt for Utviklingslaget, med disposisjonsrett til Leder og
Kasserer (i henhold til registrering i Brønnøysund registrene). Nåværende drifts konto
er registrert på tidligere kasserer Tor Magne Opheim, som har blitt belastet skatt for
kapitalinntekter. Tor Magne overfører til drifts konto når denne er på plass. Helga
Nordgård disponerer veilysprosjekt kontoen og overfører til denne kontoen.
Vi mottok fullstendig oversikt over lagets økonomiske situasjon dagen før møtet og
har ikke hatt tid til å gå gjennom tidligere budsjett og resultat. Nina vil systematisere
informasjonen og sende den til kasserer digitalt. Derfor så over tidligere budsjett fra
andre utviklingslag som lå tilgjengelig på deres hjemmesider (Sjursnes og Ramfjord)
og kasserer Kjell-Roald får i oppgave å sette opp forslag til budsjett utfra rammene vi
ble enige om på møte. Vi tok utgangspunkt i inntekter fra Tromsø kommune på kr. 16
000
Tilskudd fra Tromsø Kommune ved Hovedlaget er aktivitetsbasert og utbetales i to
omganger. Første delutbetaling skjer 15.4.2016 (rapporteringsplikt 15.3.2016, Tabell
3) og andre delutbetaling skjer 15.12.2016 (rapporteringsplikt 15.11.2016, Tabell 4).

I rapport for første delutbetaling må følgende foreligge og i siste kolonne oppgis
hvem som har ansvar for de ulike dokumentene. Vi setter en intern frist til å ha dette
klart for innsending10.mars 2016.

Tabell 3. Krav til dokumentasjon for først delutbetaling fra hovedlaget

1
2
3
4
5

Dokumentasjon

Ansvarlig

Årsmelding
Årsmøtereferat (signert)
Budsjett og revidert regnskap
Kontaktinformasjon
Oppdatert hjemmeside (minimumskrav; årets
styre, telefon, epost og postadresse)

Øystein
Øystein
Kjell-Roald
Nina
Lars

Tabell 4. Aktivitetsbasert tilskudd som andre delutbetaling fra hovedlaget
1
2
3
4
5
6

2000 kr for deltagelse på fellesmøte/årsmøte i hovedstyret
1000 kr pr styremøte
1000 kr til hvert lag ved fellesmøter med andre utviklingslag (max.2 møter)
1000 kr til samarbeidsmøter med andre lag og foreninger i eget område (max
4 møter)
2000 kr for arrangering av folkemøte (max. 2 møter)
1000 kr for arrangering av kurs (minimum 3 deltakere for godkjenning av kurs,
maks 2 kurs)

Sak 4. Hjemmeside
Innlandet Utviklingslag har tidligere abonnert på tjeneste for web side Custompublish
AS. Det kan se ut til at dette er et avsluttet kundeforhold, men Nina skal kontakte
firmaet og eventuelt si opp avtalen dersom den fortsatt løper. Lars får ansvaret for å
sette opp en hjemmesiden innen 10.3.2016. Det anslås utgifter til ca 100kr pr mnd for
drift av siden, inkludert epost tjeneste. På siden oppgis kontaktinfo til lagets epost
adresse og så videresendes mail derfra til leder og nestleder.
Sak 5. Eventuelt
Trafikksikringstiltak. Øystein orienterer om brev sendt til byutvikling og venter
tilbakemelding på dette. Det er også gjort et forsøk for å illustrere hvor farlig
trafikksituasjonen er for mye trafikanter i undergangen. Det ble filmet da en person

med barnevogn gikk langs veien og det kom to biler som passerte personen
samtidig. Filmen er skremmende og er sendt byutvikling og avisa Tromsø. Styret
jobber videre med trafikksikring på neste styremøte. Spesielt vil vi behandle gatelys
og ønske om varselskilt om at det er gårdsdrift i området.
Argument for nedsatt hastighet er også at Innlandsveien er avmerket som sykkelvei
på turistinformasjon for sykkelturister på vei inn til Tromsø.
Deltagelse på årsmøtet i Hovedstyret 9 og 10 april. Ingen styremedlemmer har på
nåværende tidspunkt anledning til å binde seg til møtevirksomhet hele denne helgen.
Til neste møte: Vi undersøker hvilke støtteordninger vi kan søke på.

Ref. Nina Mikkelsen

