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Gruppemøte.
Onsdag 15.02.12 kl. 19.30.
Hos JMP og KW som serverte nydelige rundstykker med mere.
Karin N, Runar, Monika, Karin W, Inger Lise og Johan Martin.
Stian meldte forfall.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1
2
3
4
5
6

Årsrapport 2011.
Arbeidsplan 2012.
Oppsummering Familie-/Folketreff 11.02.12.
Tilflytterfaddere.
Boligsituasjonen.
Eventuelt.

REFERAT:
1 ÅRSRAPPORT 2011:
Gjennomgått. Ingen kommentarer.
Enstemmig godkjent.
Legges på hjemmesiden.

Ansvar RE.

2 ARBEIDSPLAN 2012:
Utkastet fra JMP ble gjennomgått. Noen korrigeringer ble vedtatt.
Planen korrigeres og sendes ut som enstemmig vedtatt.
Legges på hjemmesiden.

Ansvar JMP.
Ansvar RE.

3 OPPSUMMERING FAMILIE-/FOLKETREFF LØRDAG 11.02.12:
Det kom ca. 140 gjester. Vi hadde optimistisk kalkulert med max. 100.
Det var nesten like mye folk som på 17. mai.
Maten var fortreffelig, men med det store oppmøtet var det så vidt det ble nok til alle.
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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Stor honnør til kokkene.
Ordføreren med frue møtte opp og han holdt en fin tale til forsamlingen.
Klovnen Foffo med sitt ballongshow ble en kjempesuksess.
Folk koste seg denne lørdags ettermiddagen med god mat og god prat.
Dessverre kom det bare 4 flyktninger fra Inndyr. Disse hadde tilfeldigvis fått privat skyss.
Flyktningetjenesten på Inndyr hadde ikke fulgt opp transport hit så resten ble værende igjen, de
fleste uten å ha fått beskjed. Dette beklager vi meget og JMP har sendt en krass e-post om saken,
uten at vi skrivende stund har fått svar.
Gratislotteriet på slutten ble populært. Tusen takk til bedriftene som ga oss fine gevinster.
Vi fikk veldig mye skryt for arrangementet.
SP var gruppas fotograf og hans bilder ble gjennomgått og kommentert.
Meløyavisas journalist Nina Nystad dekket treffet, og det kom en flott 2-siders reportasje i avisa
torsdagen etter.
Avisa Nordland hadde ikke kapasitet til å komme så det ble avtalt at JMP skulle skrive en
reportasje og sende dit og at SP skulle sende bildene sine. Resultatet ble en irriterende liten sak i
AN 16.02.11.
Neste gang skal vi gjøre matinnkjøpene hos Joh. Nilsen- Nygård på Sandnes for å fordele det på
de to dagligvarebutikkene vi har i Nordfjorden.
Det er veldig mye arbeid med et slikt treff, men vi synes det er verdt det.
Vi er selv godt fornøyde og gleder oss til neste gang.

4 TILFLYTTERFADDERE:
Vi må sette opp ei liste over «fadderkoblinger» på neste møte.
Spesielt JMP har for mye arbeid med dette nå.
Vi ønsker å engasjere lokalbefolkningen mere på dette området.
Gruppa har allerede kontaktet en del personer som har sagt JA.

5 BOLIGSITUASJONEN:
JMP og RE orienterte fra boligmøte 07.02.12 mellom kommunen, potensielle boligbyggere og
oss. Se referat fra møtet.
Hvis alt går problemfritt kan det kanskje startes opp til sommeren.
Kjersti Strandås holder på å oppgradere det elektriske anlegget i sitt hus.
Bodil Jenssen har leid ut «Mery-huset» til slektninger også i år.

6 EVENTUELT
Annonse for nye drivere av Fjordbua:
1. JMP og har laget annonse og fått den godkjent av Rigmor og Ole samt Sjøfossen
Næringsutvikling AS.
2. MA har satt den inn i Morgonbladir på Island.
3. Meget god respons. De forhandler nå aktivt med en familie der, så det blir spennende å se
resultatet.
Norskkurs for utlendinger i Nordfjorden:
1. Negativ utvikling igjen. Kanskje avklaring i mars. Svein Christensen holder seg orientert.
Utflyttermøte:
1. KW foreslo å ta et møte med utflyttede Nordfjordenungdommer i Bodø nå i vår.
2. Gruppa positiv til dette.
3. Planlegges på neste møte.
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Nordfjordenpolitikere på våre gruppemøter:
1. Vi har tidligere invitert, og hatt besøk av, Gunnar Skjellvik.
2. Vi inviterer Svein Eggesvik til neste møte.

Ansvar MA.

Søknader om økonomisk støtte:
1. Nå er både Årsrapport 2011 og Arbeidsplan 2012 med budsjett enstemmig godkjent i gruppa.
2. Den eneste avklaringen som nå er igjen er nytt Lokalutvalg.
3. Vi kan nå begynne å skrive utkast til søknader.
Ansvar JMP.

NESTE GRUPPEMØTE: Torsdag 08.03.2012 hos ILA kl. 19.00.

Johan Martin Pedersen. Referent.
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