Årsmøtereferat for beretningsåret 2021
Innlandet utviklingslag

Sted/dato:

Referent: Camilla Slaatbråten
Sak 1.
Sak 2.
Sak 3.
Sak 4.
Sak 5.
Sak 6.
Sak 7.
Sak 8.
Sak 9.
Sak 10.
Sak 11
Sak 12

03.03..2022

Kl. 18.30

Valg av ordstyrer, møtereferent og to til å underskrive protokollen.
Godkjenning av innkalling.
Årsmelding.
Revidert regnskap
Innkommende saker
Forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år,
etter forslag fra styret
Valg av leder.
Valg av styremedlemmer / varamedlemmer.
Valg av revisor
Valg av valgkomite.
Godtgjøring av valgkomite
Eventuelt

Sak

Sak

Kommentar og behandling
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Valg av ordstyrer,
møtereferent og
signatur

Ordstyrer: Øystein Sandøy Larssen
Møtereferent: Camilla Slaatbråten
Signere protokollen: Helga Nordgård og Ragnhild Sandøy.
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Godkjenning av
innkalling

Innkalling til årsmøtets frist er overholdt, men møtet blir avholdt noe senere enn fristen.
28.februar skal utviklingslagene ha avholdt sine årsmøter. Hovedstyret er informert om
dette.
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Årsmelding

Styret har i beretningsåret bestått av:
Rolle:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Navn:
Camilla Slaatbråten
Øystein Sandøy Larsen
Kjell-Roald Langseth
Stephan Nilsen
Rune Ulriksen
Eirik Ingebrigtsen

Tlf:
941 82 470
908 61 997
909 16 761
401 69 487
901 48 789
911 43 511

Varamedlem

Magna Borg Nordgård

917 48 848

E-post:
slaatbraten@gmail.com
Oystein8371@gmail.com
Kjell-rl@outlook.com
Stephan.nilsen@outlook.com
rune@asulriksen.no
Eirik.ingebrigtsen1
@gmail.com
Magna.nordgaard@gmail.com

Valgkomite:
Styret i beretningsåret
2021
Revisor:

Helga Nordgård

•
•

Tlf.nr.91 36 67 60

Det har vært avholdt 8 styremøter
Det har vært deltatt på 0 fellesmøter
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helga.nordgaard@gmail.com

Styret har i ( 2021) mottatt til behandling:
•

Arealplaner: (1)

•

Høringsuttalelser: 1 Høringsuttalelser: 4 (Friluftskartlegging, Skolestruktur,
kommunedelplan avløp 2022 og revidering kystsone 2022)
Fradelingssaker: 0
Oppsummert om aktiviteten 2021
Arbeidsplanen for Innlandet utviklingslag ble vedtatt på årsmøtet som ble avholdt 2021.
Styret ble bedt om å arbeide med følgende tiltak som ivaretar bygda;
• Videreføre prosjektet trafikksikring i samarbeid med Tromsø Kommune
• Arbeidsgruppe Olavsvern og Parkprosessen
• Utarbeide plan og støtte Nærmiljøanlegg
• Søke om støtte/subsidier
• Miljøaksjon
Det har igjen vært et år sterkt preget av pandemien. Da det så ut til at Norge skulle
begynne å fungere som normalt, kom det igjen strenge krav i Tromsø by.
Men, vi har fått lov til å uttale oss til friluftsrådet. Det har pågått en revidering av frilufts
kartleggingen i hele Troms. Vi har fått lov til å kommentere hele vårt område, ikke bare
den beste og mest besøkte stranden. Parkeringsmuligheter, stier, åpne veier, merkede
stier osv.
Kommunedelplanen som omhandler avløp ble det gjennomført folkemøte hvor vi deltok i
januar 2022.
Det samme gjelder uttalelse om revideringen av kystsoneplanen for Tromsø-regionen.
Disse to sakene vil følge oss videre i 2022. Utviklingslaget kom med egen uttalelse i tillegg
til å støtte Andersdalen sitt fyldige uttalelse. Utviklingslaget har blitt med i et nettverk
som heter «Balsfjorden, Straumsfjorden og Malangen – oppdrettsfrie soner. Dette er et
samarbeid mellom alle de ulike utviklingslagene og bygdelagene som blir rammet av
denne planen. Det må sies å være en unik gruppe hvor så mange parter er representert og
ikke minst samstemte. Vi ønsker ikke oppdrett i vårt nærområde.
Søppelaksjonen har som vanlig vært avholdt i lag med «Bygdelaget samhold». Vi ser
resultater av noen år med rydding da det blir stadig mindre avfall å håndtere. Det ble ikke
funnet møbler langs veien i år. Samtidig nevner vi at «Bygdelaget» fremdeles lider noe
under pandemien med sviktende inntekter. Det har i høst vært planlagt revy, men denne
måtte utsettes pga de nye smittevern-reglene som dukket opp. Vi håper de får
gjennomført showet i mars!
Det har i en lengre periode vært diskutert trafikksikringstiltak, og leder har henvendt seg
skriftlig til Tromsø kommune og Statens vegvesen for avklaringer. Heldigvis har
Hovedstyret plukket opp utfordringene i distriktene og ba oss om å kommentere tiltak
som har blitt utført i området og ikke minst hva som er ønskelig prioritert. Hele
Innlandsvegen og Ramfjordnesvegen savner belysning samt et trygg vei å ferdes på. Vi
ønsker å få flere 30-50 soner, og det er ønskelig med sikring i forhold til de mest brukte
busstoppene. I tillegg er det ønskelig at det etableres skikkelige buss-stopper langs
Ramfjordnesvegen og lengre nord i bygda. Fartsdumper, bedre skilting og nedsatt
hastighet (spesielt ved barnehagen) er videreformidlet til Hovedstyret.
Vi velger å ta med samme kommentar fra fjorårets melding. «Vi ser at det er mulig å få
gjennomført ulike prosjekter, men vi er avhengig av at folk i større grad bidrar i ulike
arbeidsgrupper.
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Revidert
regnskap 2021

RESULTAT
REGNSKAP
BEHOLDNING 01.01.

32 845

INNTEKTER
Tilskudd HOVEDSTYRET
Tilskudd andre
Bankrenter

34 800
5 000
-39

SUM INNTEKTER

39 762

UTGIFTER
Miljøpark
Adm kostnader
Fellesmøte
Web-siden
Gaver
Til styrets disp
Møtehonorar/dekning
utgifter

20 000
0
0
1 089
0
15 500
0

SUM UTGIFTER

36 589

BEHOLDNING 31.12.
Resultat

36 017
3 173

Bankkonto
Skyld pr 31.12.

36 017
0

SUM

36 017

Kasserer:
Kjell-Roald Langseth

Revidert:
Helga Nordgård
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Innkomne saker

0 saker ble meldt inn
Side 3
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Forslag til
arbeidsplan og
budsjett for
kommende år

Arbeidsplan 2022
•
•
•
•
•
•
•

Miljøaksjon fortsetter
Videreføre arbeidet om trafikksikringstiltak med spesiell fokus på fartsgrensen i
området.
Støtte aktiviteter for barn
Støtte Bygdehuset og Bygdelaget Samhold
Følge opp planarbeidet for Innlandsvegen/Mini-Zoo.
Følge opp Revidering av kystsoneplan for Tromsø-regionen
Kommunedelplanen

Budsjettforslag 2022

BUDSJETT 2022
Beholding pr. 01.01.

36 017

INNTEKTER
Tilskudd HOVEDSTYRET
Tilskudd andre
Bankrenter

20000
5000
-500

SUM INNTEKTER
UTGIFTER
Avsettning miljøpark
Adm kostnader
Fellesmøte
Web-siden
Gaver
Til styrets disposisjon
Møtehonorar/dekning utgifter
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28300

Resultat

-3800

Beholding pr. 31.12.

32 217

Valg av leder For 1 Nominasjonskomiteens innstilling:
år
Tommy Fredlund Jakobsen

Valg av
styremedlemmer

0
1000
2000
1300
3000
20000
1000

SUM UTGIFTER

Enstemmig vedtatt.
8

24500

Nominasjonskomiteens innstilling:
Sekretær og styremedlem 2 år: Helga Nordgård
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Nestleder 2 år: Øystein Sandøy Larsen
Regnskap 2 år: Kjell-Roald Langseth
Styremedlem 2 år – Rune Ulriksen
Varamedlem 1 år – Eirik Ingebrigtsen
Varamedlem 1 år – Magna Borg Nordgård
Varamedlem 1 år: Roy Håkstad
Avstemming: Enstemmig vedtatt
9

Valg av revisor

Nominasjonskomiteens innstilling:
Leder og kasserer får fullmakt til å leie inn revisor til årsberetning for 2022.
Enstemmig vedtatt
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Valg av
valgkomite

Nominasjonskomiteens innstilling:
Det foreslås at sittende styre får ansvar for kandidatur til neste valgår.
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Godtgjøring av
valgkomite

Det foreslås ingen godtgjøring da sittende styremedlemmer har ansvar for kandidatene.
Vedtatt
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Eventuelt

-

-

Vurdering av utviklingslagets sparekonto. Styret gis fullmakt til å vurdere og
eventuelt flytte penger fra sparekonto til fondskonto. Det er flere prosjekter i
bygda og det er ønskelig å kunne forvalte midlene på en måte som gir noe større
avkastning på sikt en lav rente på nåværende sparekonto.
Midlene på sparekonto stammer fra en innsamling for over 30 år siden som
opprinnelig var tiltenkt veilys i bygda. Givere er oppført i en grønn loggbok som er
oppbevart i arkivet til utviklingslaget. Disse midlene ble overført til utviklingslaget
med et formål om å få veilys i hele området. Det er ikke funnet skriftlige
betingelser i forbindelse med denne overføringen. Midlene har som nevnt stått
urørt i 30 år med variable og dårlige rentebetingelser.
Merknad:
*Kostnaden for veilys er nå ca. kr 60.000 pr punkt som det tidligere er referert til i
diverse styremøter de siste 5 årene. Vedtaket om å omdisponere midlene på
veglys-konto/sparekonto ble vedtatt av årsmøtet i 2018. Melding er oppbevart i
egne arkiver samt sendt inn i forbindelse med den årlige rapporteringen til
«Hovedstyret».
Spørsmål stilt på årsmøte:
Kan veiys-konto (sparekonto) midlene omdisponeres av årsmøtet?
Styret må på ny sjekke ut om tilskuddshavere skulle vært tilbakebetalt, eller om
omdisponeringen var riktig. Det skal være avlevert en grønn bok for 20-30 år
tilbake i tid fra Helga Nordgård og Ragnhild Sandøy. Magna Borg Nordgård tar på
seg jobben med å undersøke omdisponering med jurist.

Møtet slutt : 20.00

05.03.22
Dato

Tromsdalen
sted

2 signaturer
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