REFERAT MØTE TILFLYTTERGRUPPA 14.01.2014
Tilstede: Berit, Inger Lise, Monika, Runar, Birger. Johan Martin under sak 4.
1. Referat desembermøte: Godkjent uten anmerkninger.
2. Årsmelding og regnskap 2013: Årsmelding skrives av Berit og ferdigstilles i samråd
med de øvrige i Tilflyttergruppa pr mail. Skal følge innkallingen til Årsmøtet i
lokalutvalget. Regnskap ferdigstilles av kasserer i lokalutvalget og behandles av
styret i lokalutvalget slik at også dette kan sendes ut ca 10.02. sammen med
årsmøteinnkallingen.
3. Arbeidsplan 2014: Utformes på gruppas møte 04.02. og presenteres på årsmøtet i
lokalutvalget i begynnelsen av mars.
4. Bolyst: Vi har som kjent ikke fått tildeling fra Dep, men er blitt lovet 50.000 kr fra
Nordland fylkeskommune. Utbetaling vil kunne skje etter dokumentasjon på
prosjektbruk innen utgangen av 2014. Evt kan det gis forskudd på inntil halvparten
ved dokumentasjon av bruk til nå + forventet bruk vist i plan for 2014. (J.M følger
opp.)
Det er ikke funnet messer hvor vi kan delta mhp markedsføring av området.
Mhp annen markedsføring, se ref pkt 5.
Burde Tilflyttergruppa ta initiativ til markedsføring av ledige tomter; både kommunale
og Svalehus sine tomter?
5. Kinoreklame: Tilflyttergruppa vurderer å henge seg på Havnedagan og
Mørketidsrock sitt arbeid med å kjøpe reklametid på Fram kino fram til sommeren.
Utgifter til kjøp av visningstid, totalt kr 50.000, foreslås fordelt mellom Tilflyttergruppa
og Havnedagan. Inger Lise tar kontakt med aktuell produsent med spørsmål om hva
han kan produsere innenfor ei ramme på 10.000 kr. Reklameinnslaget må presentere
Nordfjordenområdets positive sider mhp nærhet og pendlermuligheter til Bodø i
forhold til jobb, skole og kulturliv, trygt skole- og sfo-miljø, fritidsaktiviteter, natur……..
Inger Lise tar kontakt med Pål og Runar med Stian mhp å få tilgang på bilder. Alle i
gruppa oppfordres til å avgi egne bilder og spørre kjente om lån. Inger Lise etterlyser
bilder i førstkommende utgave av avisa Å eg veit.
6. Nordfjordentreff 2014: Behandles under sak Handlingsplan 2014 i planlagt møte
04.02.
7. Hjemmeside: Runar gir opplæring for Tilflyttergruppa og lokalutvalgets styre mandag
27.01. k 19.00 på Nygårdsjøen oppvekstsenter. Ta med pc. Monika ordner med
lokaler. Runar ordner med trådløst nettverk. Birger gir beskjed hvem fra styret som
kommer.
8. Møteplan våren 2014: Avventer lokalutvalgets møteplan.
9. Evt: Invitasjon til møte 28.01. kl 19.00 på Kunnskapssenteret, Inndyr: Hvordan utvikle
og befeste Gildeskål som et attraktivt turistmål? Inger Lise og Berit drar kanskje.
Ref: Birger

