Referat fra Årsmøtet i Nordfjorden lokalutvalg
den 21 Feb. 2012 på Nygårdsjøen oppvekstsenter
Sak 1. Åpning med valg av møteleder.
Runar Eilertsen ble valgt som møteleder\ordstyrer
Sak 2. Valg av referent.
Roar Jakobsen ble valgt som referent
Sak 3. Valg av to til å underskrive protokoll.
Hilde Einmo og Halfrid Nymo ble valgt til å underskrive
protokollen.
Sak 4. Godkjenning av Årsmeldinger.
Lokalutvalget.: Runar informerte litt om den nye
hjemmesiden som skal være oppe og gå i løpet av Mars
måned 2012. De som har e-post adresser med
nordfjorden.no vil bli informert i forkant pga. Litt
forandringer på oppsett pga. Web. Hotell. Han gikk
også gjennom noen av de viktigeste sakene fra 2011.
Tilflyttergruppa.: Runar informerte litt om arbeidet som
tilflyttergruppa hadde gjort det siste året, bl.a. om
annonseringen på Island og responsen på dette. Det ble
også etter spørsmål fra Birger Willumsen en diskusjon

på om retningslinjene til tilflyttergruppa og om de blir
fulgt.
For mer detaljer om årsmeldingene , se på
hjemmesiden for Nordfjoren lokalutvalg.
Årsmeldingene ble godkjent.
Sak. 5. Regnskap
Lokalutvalget.: Steinar informerte litt om regnskapet.
Det ble stilt spørsmål om det var andre måter å få inn
penger på utenom det tiskuddet som kommunen gir.
F.eks. om vi fikk noe for arbeidet med konserten til
Halvdan Sivertsen sist sommer. Birger W. Spurte også
litt om de faste utgiftene til bl. Annet Web.master.
Det ble også informert litt om de prosjektene som ble
avsluttet i 2011, der det var bevilget egne
prosjektmidler. Ertenvågkrysset er ferdigstilt fra
lokalutvalgets side, det mangler bare INFO skilt men
dette er bestilt. Prosjektet ved eldresenteret vil i
utgangspungtet bli vedlikeholdt med dugnad styrt av
Gildeskål hagelag.
Det ble ellers bedt om at skillelinjene mellom
lokalutvalget og tilyttergruppa med hensyn til
prosjektmidler klargjøres.
Regnskapet ble godkjent.

Sak 6. Valg.
På valg. Leder for 2 år. 2 styremedlemmer for 2 år
og 3 varamedlemmer for 1 år.
Valgresultat.:
Leder.:
Styremedlem.:
Styremedlem.:
Varamedlem.:
Varamedlem.:
Varamedlem.:

Birger Willumsen for 2 År.
Roar Jakobsen for 2 År
Jan Magnar Madsen for 2 År
Tomas Nymo for 1 År
Bertil Pettersen for 1 år
Jarl Skille for 1 År

Valgkomiteen sitter i et år til.

Møtet Heva Kl. 21.00

Sign.: Hilde Einmo

Sign.: Halfrid Nymo

