Saksliste/ Referat
Innlandet utviklingslag
Referent: Øystein Sandøy Larssen

Sted/dato: Bygdehuset i Sandvika
07.06.16
Kl.

20:00

Til stedet: Nina Mikkelsen, Mats Hegg Jacobsen, Kjell Roald Langseth, Lars Eidissen, Ann-Kristin Holmeslett
Forfall: Øystein Sandøy Larsen

Sak nr.

Sak

Kommentar og behandling

21/16

Godkjenning av
innkalling og referat
forrige møte
Oppsummering av
Folkemøte Vann og
Avløp
Olavsvern

Vedtak: Innkalling godkjent, prøver å få den ut litt tidligere heretter. Referat fra
forrige møte mangler foreløpig. Skal heretter være ute kort tid etter møte.

22/16

23/2016

24/2016

Nettside og
informasjonsflyt

25/16

Støtteordninger

26/16

Arbeidsgrupper

Positiv til oppmøte fra bygda og representanten fra Vann og avløp ga et
informativt fremlegg med god og konkret informasjon. Eget referat vil komme
på hjemmesiden.
Lars orienterte om status fra Gunnar Wilhelmsen (styreleder Olavsvern). Han er
positiv til ett folkemøte på høsten. Lars sjekker mulig dato, 6. September. Hvis
GW sier ja, så sjekker Nina med Ramfjord utviklingslag, Ann – Kristin booker
huset. Videre planlegging av møtet tas over mail/facebook.
Fått forespørsler fra beboer som ønsker referat fra styremøter. Hjemmesiden er
oppe og går, så Kjell Roald legger ut alle referat tilgjengelig. Skal ligge på
Dropbox under WEB. Nina har også opprettet egen sakslogg for å følge
saksnummer utover året.
Fikk ikke gjennomført og levert søknad på frist 02. juni. Arbeidskapasiteten var
ikke tilstedet. Dette gjaldt trafikksikring i undergangen. Neste aktuelle
søknadsfrist er januar 2017. Blir prioritert sak på neste styremøte. Nina sjekker
opp med hovedstyret i forhold til å søke støtte/utbetaling for arrangert
folkemøte. Mest sannsynlig utbetaling 2 ganger i året. Nina/Kjell Roald sjekker
med hovedstyret om første utbetaling som skal være i orden?
Styret i Innlandet utviklingslag ønsker at det nedsettes arbeidsgrupper som kan
jobbe med forskjellige områder vi ønsker å prioritere. Forslag om følgende
arbeidsgrupper:
Trafikksikring – Jobbe med videre med trafikksikring av veiene i bygda. Ønsker å
knytte til oss folk i bygda med kompetanse og ønske om å jobbe med dette.
Styret stiller med en representant, resten velges fra beboere. Flere navn kom om
opp som mulige forslag, disse vil kontaktes.
Idrett/nærmiljøanlegg - Arbeidsgruppe som ser på muligheten for en
nærmiljøpark i forbindelse med bygdehuset. Også muligheten for en skiløype i
forbindelse med Erikjordveien/bergvollveien.
Nina Formulerer ett forslag til tekst som kan publiseres på
facebookside/hjemmeside for å rekruttere medlemmer til arbeidsgruppene.

27/16

Valgkomite

28/16

EVT

Årsmøtevedtak på at styret skal utnevne valgkomite’. Nina og Kjell Roald ringer
aktuelle kandidater. Må være på plass til neste styremøte.
3 saker kom inn under EVT.
1: Lars nevner muligheten for ett løp med Olavsvern som utgangspunkt. Vil være
ett spektakulært løp igjennom tuneller på Olavsvern. Utviklingslaget og
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Bygdelaget samarbeider videre for dette. Bygdelaget tar det formelle videre
ansvar for å se på mulighetene.
2: Kjell Roald orienterte om sak som er nevnt for han. Det ønsker hjertestarter til
bygda. Det er ikke kommet en formell henvendelse til styret, men utviklingslaget
stiller seg positiv til dette. Styrebehandles når en formell henvendelse foreligger.
3: Styrevedtak fra første styremøte om å opprette konto i Sparebanken Nord
Norge. De ville ha betalt for konto, så kasserer tok seg den frihet og opprettet
gratis konto i DNB. Denne er oppe og går og leder og kasserer har
disposisjonsrett til denne. Både Veilys og driftskonto er nå i DNB. Midler fra
tidligere konto er overført til driftskonto.

Møtet slutt kl: 21.20
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