Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 68 091
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 13.01.12
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SAK
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:
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:

Gruppemøte.
Tirsdag 10.01.12 kl. 19.00.
Hos MA som serverte nydelige julekaker med mere.
Stian, Runar, Monika, Karin W, Inger Lise og Johan Martin.
Karin N meldte forfall.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1 Referat fra forrige gruppemøte.
2 Overføring av tilskudd fra fylket for 2010.
3 Tilbakeblikk på året som er gått. Årsrapport 2011.
4 Hva skal vi gjøre i 2012? Arbeidsplan 2012.
5 Tilflytter-/Folketreff Lørdag 11.02.12.
6 Tilflytterfaddere.
7 Islendere. Status. Hva gjør vi framover?
8 Fornyelse av informasjonsmappa.
9 Hjemmesiden. Hva skjer?
10 Folkemøte ang. Saura kirke.
11 Boligsituasjonen.
12 Eventuelt.

JMP/Alle
JMP
JMP/Alle
JMP/Alle.
ILA/Alle.
Alle.
JMP/Alle
JMP/Alle.
RE.
RE.
SP/KW/MA/Alle.
Alle.

REFERAT:
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Gjennomgått. Ingen kommentarer.
Noen saker gjenstår å fullføre. Se under 12. Eventuelt.

2 OVERFØRING AV TILSKUDD FRA FYLKET FOR 2010:
Beløpet, kr. 37.000,- ble registrert på vår konto 02.01.2012 så det kommer på årets regnskap. Ved
årets inngang har vi kr. 60.272,- på kontoen. Det er jo en god begynnelse, men vi skulle
selvfølgelig ha brukt mere penger i 2011 hvis de hadde vært tilgjengelige da.

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

Mobil: 936 92 248
Mobil: 975 83 766
Mobil: 970 68 089
Mobil: 934 98 366
Mobil: 901 67 830
Mobil: 915 70 320

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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3 TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET SOM ER GÅTT. ÅRSRAPPORT 2011:
Gruppa kom fram til følgende aktiviteter:
Hjulpet til på Halvdan Sivertsen-konsert på Røsnes i forbindelse med Elias Blix 175 års
jubileum. Gruppemøter hver måned. Julebord for gruppa. Arrangert Vennefest med quiz.
Fotokonkurransen 2011. Opprettet egen Facebookside. Arrangert Næringslivsmøte. Arrangert
Valgkampmøte. Møter med Gildeskål kommune. Møter med Partnerskap Salten. Formidlet
boliger. Kjøpt inn nye Nordfjordenkrus. Deltatt på konferanser. Tatt imot nye tilflyttere.
Annonsering i islandske avis. Omvisning for flyktninger bosatt på Inndyr. Prøvd å få norskkurs
for arbeidsinnvandrere i Nordfjorden.
Arbeidsplan og møtereferater gjennomgås før Årsrapport skrives.
Ansvar JMP.

4 HVA SKAL VI GJØRE I 2012? ARBEIDSPLAN 2012:
Gruppa diskuterte dette og foreløpig satte vi opp disse aktivitetene:
Nordfjordentreff 11.02.12, Internt julebord for gruppa, Næringslivsmøte, Vennefest, Hjelpe
Fjordbua å annonsere etter drivere på Island, Følge opp islendere som har kontaktet oss, Invitere
interesserte islendere hit, Medarrangere Folkemøte med aktuelle temaer, Boligutvikling, Opprette
tilflytterfadderordning, Følge opp tilflyttere, Lage budsjett, Søke om økonomisk støtte, Delta på
aktuelle møter og konferanser.
Mere diskusjon når Arbeidsplan 2012 skrives.
Ansvar JMP.

5 TILFLYTTER-/-FOLKETREFF LØRDAG 11.02.12:
Programstikkord:
o Vi kaller det Nordfjordentreff 2011.
o Det arrangeres på Nygårdsjøen skole.
o Start kl. 15.00.
o Avsluttes ca. kl. 18.00.
o Treffet er gratis. Tilflyttergruppa betaler gildet.
o Familietreff der nye og gamle Nordfjordinger, potensielle nye Nordfjordinger, eldre, unge
og barn er hjertelig velkommen.
o Internasjonal mat, kaker og kaffe.
o Ballongshow med klovnen Foffo.
o Sosialt samvær for å bli bedre kjent med hverandre er viktigst.
o Skal vi ta med at vi trekker lodd på gevinster??
o Skal vi ta med evt. taler avordfører-/-varaordfører??
Plakat: Lages ut fra programstikkordene. Må være i både A4 og A3-format. Ansvar SP.
Facebook: Plakaten legges inn der.
Ansvar SP og ILA.
Hjemmesiden: Plakaten legges inn der også.
Ansvar RE.
Pressemelding: Skrives ut fra plakaten. Oversendes lokalavisene.
Ansvar JMP.
Pressedekning: Lokalavisene inviteres til å dekke treffet.
Ansvar JMP.
Ordfører /Varaordfører: Inviteres til treffet. (Ordfører har sagt JA iflg MA) Ansvar MA.
Nordfjordenpolitikere: Inviteres til treffet.
Ansvar RE.
Flyktningene på Inndyr: Inviteres til treffet.
Ansvar JMP.

Stipulert antall besøkende: Ca 100 stk.
Bestilling av skolen:
Ansvar KW.
Treffkomite: Hele Tilflyttergruppa. Damene har ansvaret for å følge opp maten.
Mannfolkene gjør det de får beskjed om.
Komitemøte: Tirsdag 31.01.12 kl. 18.00 på skolekjøkkenet. Rombestilling. Ansvar KW.
Klargjøring av lokaler: Komiteen.
Rydding og rengjøring etter treffet: Komiteen.
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Mat: Varmmat bestemmes av kokkene. Kaker bakes på dugnad.
Kokker: Ofelia, Vilai og Toba har sagt JA. ILA spør Annett og JMP spør Agniescka om de vil
være med.
Godtgjørelse til kokkene: Kr. 1000,- til hver.
Godtgjørelse til Foffo: Kr. 3000,-.
Invitasjon til Eldresenteret: Skriftlig invitasjon sendes bestyrer.
Ansvar JMP.
Invitasjon til tilflyttere: Siste års tilflyttere kontaktes direkte.
Ansvar JMP.
Hver enkelt av oss inviterer tidligere
tilflyttere når vi snakker med dem.
For øvrig satser vi på Facebook, Plakater,
Hjemmesiden og jungeltelegrafen.
Gevinster og antall besøkende: Alle får en nummerert loddlapp
Ansvar komiteen.
ved ankomst.
Da registrerer vi antall besøkende.
Vi trekker gevinster på loddlapper.
Gevinster: Noen Nordfjordenkrus. JMP kontakter Coopen og Fjordbua. MA kontakter
Breivik Gartneri. SP spør sine kontakter. RE kontakter Joh. Nilsen-Nygård.
Hver enkelt spør «sine» kontakter.

6 TILFLYTTERFADDERE:
Vi bør ta oss litt bedre av nye tilflyttere og følge dem nærmere opp. Dette krever mere arbeid enn
Tilflyttergruppa har kapasitet til i tillegg til alle andre aktiviteter vi gjennomfører.
Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen mere på dette området.
Gruppa har allerede kontaktet en del personer som har sagt JA.
7 ISLENDERNE:
Vi har til nå også fått henvendelse fra islendere som nå bor på Myken, men som tenker å flytte
derfra etter skoleslutt juni 2012.
Dette er også familier med barn i barnehage- og skolealder. Flere av dem jobber som snekkere.
Vi må få bedre oversikt over utdannelse og praksis for disse.
Ansvar JMP.
Det kan også være aktuelt å invitere dem hit for å se på forholdene.
Dette gjelder også enkelte av dem som bor på Island. Se referat fra forrige møte.
JMP har snakket med konstituert rådmann Bjørn Magne Pedersen og sendt ham oversikten på epost. Det ble også diskutert å annonsere direkte etter ingeniører fra kommunens side når dette blir
aktuelt. Vi har til nå ingen ingeniører blant dem som har tatt kontakt. Rådmannen spurte om vi
vil tenke på å «formidle» våre kontakter til resten av kommunen hvis det ligger til rette for det.
JMP svarte at vi først og fremst tenker på Nordfjorden, men hvis det ikke er muligheter her vil vi
selvfølgelig gå ut til resten av kommunen. Vi har jo allerede formidlet en familie til Fiskekroken
på Arnøy. Rådmannen var helt enig i at tilgjengelige boliger er første bud for å få tilflytting. (Han
deltok også på Nasjonal erfaringskonferanse – Boligetablering i distriktet i Bodø i nov. 2011)
Vi må holde kontakten med islenderne og holde dem orientert om hva som foregår her.
Den største utfordringen er tilgjengelige boliger.

8 FORNYELSE AV INFORMASJONSMAPPA:
JMP har ajourført innholdet.
Vi mangler enda velkomstbrevet fra ordføreren. JMP har purret dette igjen. MA vil banke på
ordførerdøra og etterlyse brevet hver gang hun er på Inndyr.
ILA har vært hos Salten Friluftsråd og hentet nye kart.
SP skal kopiere CD med bilder fra Nordfjorden slik at vi har minst 50 stk.
CD-konvolutter kjøpes.
Ansvar KW/JMP.
MA kopierer innholdet i mappa.
Vi lager nye mapper til Nordfjordentreffet 11.02.12.
Ansvar MA.
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9 HJEMMESIDEN. HVA SKJER?
RE orienterte. Det jobbes med den, men vet ikke når den er ferdig.
JMP uttrykte sterk bekymring for svak framdrift med ny side og oppdatering av nåværende.
Spesielt Tilflyttergruppa er veldig avhengig av siden for å informere fort og godt om det som
foregår i Nordfjorden. Dette er umulig når oppdateringen ikke fungerer lenger.
Det er nå ¾ år siden man begynte å jobbe med ny hjemmeside uten at noe synlig har skjedd, og
JMP antydet at man kanskje bør vurdere å engasjere en profesjonell webmaster for å få fortgang
på denne viktige saken.

10 FOLKEMØTE ANG. SITUASJONEN FOR SAURA KIRKE:
Det er startet en egen Facebookgruppe «Redd Saura kirke» og en underskriftsaksjon. Det er
mange henvendelser fra befolkningen i Nordfjorden der det etterlyses info om hva som skjer med
kirka.
Det er jo også meget uheldig at uenighet mellom kommunen og menighetskontoret kommer til
uttrykk i media. Lokalbefolkningen vet derfor ikke hva som er korrekt info om kirka vår og dens
framtid.
Kirka er viktig for en stor del av lokalbefolkningen. Deler av gruppa ba innstendig om at RE
sørger for at Lokalutvalget snarest arrangerer et folkemøte om saken.

11 BOLIGSITUASJONEN:
Det er visstnok lagt inn kraftigere inntakskabel til Strandåshuset. Vi må kontakte Kjersti
Strandås og diskutere videre utleie.
Ansvar KW.
Vi må også kontakte Bodil Jenssen om evt. utleie av «Mery-huset».
Ansvar KW.
Ordføreren har sendt en e-post til JMP og tillyst et møte med oss om boligsituasjonen i
Nordfjorden og tiltak for å forbedre denne. Vi avventer møteinnkalling.

12 EVENTUELT:
Annonse for nye drivere av Fjordbua:
1. Dette har JMP lovet at vi skal hjelpe til med. Se tidligere møtereferat.
2. JMP hadde møte med Rigmor og Ole 12.01.12 der det ble satt opp stikkord for en annonse i
Morgonbladir på Island.
3. Dette diskuteres nærmere med Sjøfossen Næringsutvikling.
Ansvar JMP.
Norskkurs for utlendinger i Nordfjorden:
1. Begynner å gnage på dette igjen nå.

Ansvar JMP/MA.

NESTE MØTE: Komitemøte for Nordfjordentreffet på skolekjøkkenet 31.01.12 kl. 18.00.
NESTE GRUPPEMØTE: Tirsdag 14.02.2012 hos ILA kl. 19.00. Hvis det kolliderer med
Lokalutvalgsmøte må RE gi meg beskjed snarest for flytting av vårt
møte.

Johan Martin Pedersen. Referent.
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