Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 06 80 91
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 18.10.2011

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED

: Gruppemøte.
: Torsdag 13.10.2011. kl. 19.00.
: Hos RE som serverte nydelige rettskårne lefser og
sjokoladekake.

DELTAKERE

: Karin W, Runar, Monika, Inger Lise, Karin N og
Johan Martin. Stian meldte forfall.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1. Referat fra forrige møte.
(JMP/Alle)
2. Vennetreff 01.10.11. Oppsummering.
(ILA/Alle)
3. Tilflytter/Folketreff i november.
(JMP/Alle)
4. Partnerskap Salten. Konferanse 21.10.11. Se e-post av 21.09.11.
Flere deltakere enn JMP?
(JMP/Alle)
5. Salten Regionråd/Partnerskap Saalten. Oppsummering etter Kyrre Didriksens
besøk på forrige møte. Prosjektstøtte. Hva ønsker vi?
(JMP/Alle)
6. Hjemmesiden. Hva skjer? Hva ønsker tilflyttergruppa?
(RE/Alle)
7. Database i KiG for utflyttet ungdom.
(JMP)
8. Kommunale boligtomter. Hva gjør vi videre?
(JMP/Alle)
9. Ledige boliger. Orientering. Nye?
(KW/KN/MA)
10. Tilflytting/Fraflytting. Status.
(JMP/Alle)
11. Hva gjør vi resten av året. Vi har noe penger igjen.
(JMP/Alle)
12. Eventuelt.

REFERAT:
1. REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Partnerskap Salten:
Se kap. 4 og 5.
Fotokonkurransen 2011:
- JMP har snakket med Bjørn Prytz Pedersen som styrer dette.
- Han har fått inn 39 fotos ved fristens utløp.

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Karin Willumsen.
Karin Nymo.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

93 69 22 48
97 58 37 66
97 06 80 89
93 49 83 66
90 16 78 30
91 57 03 20

E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
karin.willumsen@nordfjorden.no
karinnymo@hotmail.com
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
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- Han kaller snart inn juryen for bedømming.
- Han ordner med innramming av vinnerbildet.
-Vi ordner med premie.

Ansvar RE.

2. VENNETREFFET 01.10.11. OPPSUMMERING:
ILA oppsummerte fra arrangementet.
- Tilflyttergruppa arrangerte dette i samarbeid med UL Havgull på Nygårdsjøen
Ungdomshus.
- Treff med servering, quiz og bar.
- 54 gjester.
- Koselig sammenkomst med god mat og drikke og godt humør.
- Vi bør vel vurdere å la dette treffet gå på omgang sammen med de øvrige
ungdomslagene i Nordfjorden. Diskuteres i neste gruppemøte.
- Oppsummering til hjemmeside og Facebook skrives snarest.
Ansvar ILA
3. TILFLYTTERTREFF/FOLKETREFF I 2011:
- Vi gikk gjennom de arrangementene vi vet skal foregå i Nordfjorden i November og
Desember og konkluderte med at det kanskje blir for mye å delta på for folk flest i
julestria.
Vi besluttet derfor å utsette dette treffet til Lørdag 28.01.2012 ca kl. 1300 – 1600 da det
vanligvis er få arrangementer i denne tiden, og jule/nyttårsfeiringen er vel overstått.
- Vi prøver å leie inn klovnen Fofo eller tryllekunstneren Stig Bjørnar Karlsen hvis
noen av dem er ledige.
Ansvar ILA
- Ordføreren inviteres som vanlig.
- Flyktningene som er kommet til Gildeskål og bosatt på Inndyr har tidligere spurt om å
bli invitert til arrangementer i Nordfjorden. Vi kontakter Flyktningekontoret på Inndyr
og diskuterer saken med dem.
Ansvar JMP
- Også denne gangen prøver vi suksessen med å servere internasjonal mat. Vi spør
Ofelia, Vilay, Toba og Anett om de kan stå for dette mot et vederlag.
Ansvar KW
- Vi spør de samme damene om de kan tenke seg å opptre med nasjonal dans fra sine
hjemland.
Ansvar KW
- Kanskje vi også skal spørre flyktningene på Inndyr både om matlaging og dans?
- Vi diskuterer programmet nærmere på neste møte.

4. PARTNERSKAP SALTEN. KONFERANSE 21.10.11. DELTAKELSE FRA
TILFLYTTERGRUPPA:
JMP er invitert til å holde et innlegg for å orientere om Aksjon Tilflytting til Nordfjorden.
Han bruker stort sett den samme presentasjonen som på Nordlandskonferansen i Januar,
men med en del korrigeringer.
KW skal også delta på hele konferansen.
ILA deltar, muligens delvis, hvis hun kan ta fri fra utdanningssamling.

5. SALTEN REGIONRÅD/PARTNERSKAP SALTEN. OPPSUMMERING ETTER
KYRRE DIDRIKSENS BESØK PÅ FORRIGE MØTE. PROSJEKTSTØTTE- HVA
ØNSKER VI?
Vi takker Kyrre Didriksen for at han spanderte en hel kveld som deltaker på vårt forrige
møte. Det var meget nyttig informasjon for oss.
På telefonen har han takket så mye for invitasjonen og han syntes det var en meget
interessant og lærerik kveld i vårt selskap. Han håper på et godt samarbeid framover.
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Partnerskap Salten har 3 hovedarbeidsområder:
- Kompetanse.
- Tilrettelegging for næringsutvikling.
- Profilering og rekruttering.
Hva er naturlig for oss å jobbe med:
- Profilering og rekruttering til Nordfjorden/Gildeskål. Gjerne i samarbeid med andre.
- Videreutvikling i Nordfjorden.
Praktiske ting:
- Kyrre mener det ikke er nødvendig for oss å registrere oss i Brønnøyregistrene i første
omgang. Hvis vi eventuelt får støtte fra regionråd, fylke eller andre tas dette opp med
dem
- Vi kan ta med dugnadsinnsats i vårt budsjett til kr. 400,- pr time.
Hva gjør vi i forhold til økonomisk og faglig støtte?:
- Vi må snarest utforme et grovt planforslag (innspill) til et prosjekt og presentere dette
for Partnerskap Salten. Gjerne til partnerskapskonferansen 21.10.11.
Ansvar JMP/Gruppa.
Forslag til vårt prosjekt i stikkordsform:
- Samarbeidsmøte med ny kommuneledelse. Både politisk og administrativt.
- Komme i inngrep med Gildeskål kommune og de andre lokalutvalgene i kommunen
for å opprette et formelt samarbeid om tilflytting.
- Jobbe sammen med Partnerskap Salten og andre grupper der innen
profilering/rekruttering og videreutvikling.
- Fornye vårt infomateriell og evt. ta med samarbeid med Salten Regionråd og
Partnerskap Salten. (Folder, infomappe, hjemmeside etc.)
- Annonsere etter tilflyttere i islandske media.

6. HJEMMESIDEN. HVA SKJER OG HVA ØNSKER TILFLYTTERGRUPPA?:
- RE orienterte igjen om at han, Hallgeir og Alf Håkon skal samles et par helger nå
for å gjøre ferdig layout. Deretter skal vi sette oss sammen for å bli enige om
innholdet.
- RE mener han og Hallgeir får lagt inn nye ting ganske fort på “den gamle
hjemmesiden” som fortsatt er i bruk og at dette fungerer enn så lenge.
- RE ba samtlige gå gjennom innholdet på hjemmesiden og notere korrigeringer.

7. DATABASE I KiG OVER UTFLYTTET UNGDOM FRA GILDESKÅL:
- JMP har kontaktet KiG om denne saken.
- Databasen ble opprettet for noen år siden, og tanken var at ungdommene skulle
korrigere sine egne CVer ved endringer, men dette har ikke fungert. Derfor er
ikke basen oppdatert på flere år.
- Vi kan bruke den hvis vi ønsker. JMP har fått brukernavn og passord.
- Se også under 10. Tilflytting/Fraflytting. Status.
8. KOMMUNALE BOLIGTOMTER. HVA GJØR VI VIDERE?:
Vi avventer konstituering av ny kommuneledelse, og tar saken opp på nytt med dem.
9. LEDIGE BOLIGER. ORIENTERING. NYE?:
Det er ikke dukket opp noe nytt. Strandåshuset er det siste som ble ledig.

10. TILFLYTTING/FRAFLYTTING. STSTUS:
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- Agniescka og Lukasz Sochoki har fått en sønn.
- Det betyr 19 fødte barn siden 2004.
- Det betyr også en økning i barnetallet på 33 og totalt barn og voksne på 38.
- Vi har usikre tall på avgangselever og hvor mange av dem som har tatt utflytting. Dette
gjør vår statistikk usikker. Dette må rettes opp.
Ansvar MA og ILA

11. HVA GJØR VI RESTEN AV ÅRET? VI HAR NOE PENGER IGJEN:
- Fotokonkurransen 2011 avsluttes. Dette koster ca kr. 3000,-. Ansvar JMP/BPP
- Vi prøver å annonsere i et par islandske aviser.
Ansvar MA
- Vi begynner å jobbe med en ny utgave av folderen vår.
Diskuteres nærmere på neste møte. Pål kobles inn.
Ansvar JMP/Alle
- Ferdigstille prosjektforslag til Partnerskap Salten.

12. EVENTUELT:
- Vi sender et hyggelig brev til den nye ordføreren og ber om et snarlig samarbeidsmøte.
Ansvar JMP

NESTE MØTE:
Mandag 14.11.2011 kl. 19.00 hos SP. (Evt. hos KN)

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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