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MØTEREFERAT
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

: 16.03.2015
: Nygårdsjøen Oppvekstsenter
: Birger Willumsen, Monika Andersen, Geir Olsen, Berit
Knudsen.

Sak 13.15: Gjennomgang referat fra møte i februar: Godkjent.
Sak 14.15: Tilflyttergruppa – leder, og nye medlemmer til gruppa.
Saken ble tatt opp på Lokalutvalgets årsmøte. Berit har gitt beskjed om at hun ønsker å slutte
som leder. På årsmøtet fikk Birger henvendelse fra Geir Olsen, Kjelling, at han kunne tenke
seg å delta. Han ble invitert til møtet vårt i dag, og er dermed med i gruppa. Vi er veldig glad
for ny interesse og støtte til gruppas arbeide, så hjertelig velkommen!
I tillegg har vi flere navn på lista, som vi også skal spørre om de kan være med. (BK)
Sak 15.15: Stand Havnedagan.
Vi setter opp vaktliste, og har vakt to og to på standen. I 2014 ble Birger stående alene hele
åpningstida, mens vi andre hadde andre oppdrag.
Sak 16.15: Vi tar for oss arbeidsplanen.
Markedsføring av Nordfjorden: tas opp på neste møte. Vi har ikke fått respons på annonsene
i Avisa Nordland, og vi skal se på andre måter å gjøre dette på.
Hjemmeside: Vi snakket om oppdatering av denne. F.eks. kan møtereferat eldre enn 6 mnd.
fjernes, og legges i egen arkivboks. For øvrig ferdigstilles referat snarest mulig etter møtene,
og sendes til Thomas, som legger dem ut på sida.
Stedsutviklingsprosjektet: I første omgang tar LU opp saken med arbeidsgruppa, på sitt møte
19.03.2015.
Utleieboliger: tas opp igjen på neste møte.
Også neste møte: Bestemme arrangement til høsten. Forslag: Utearrangement? Lørdagskafé?
Allsangkveld?

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Inger Lise Abelsen.
Birger Willumsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

936 92 248
975 83 766
915 70 320
996 37 464

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

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
ingerabelsen@hotmail.com
biwil@mattilsynet.no
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Sak 17.15: Økonomi.
Vi snakker med Johan Martin om hva vi foreløpig har kommet fram til, som kan brukes i
eventuell ny søknad om midler (BK). Saken tas opp senere, når vi har fått fastlagt litt mer.
Sak 18.15: Eventuelt.
- Fotokonkurransen 2014: Vinneren har ikke fått premien enda. Birger ønsker å få
tilsendt gavekortet, og bildefila til vinnerbildet, så skal han få det innrammet, og
overlevert. Vi kontakter Runar (BK).
- Felles folkemøte, mest sannsynlig på Inndyr, angående kommunens prosjekt «Fortettet
omsorg og service». Monika ringte dagen etter vårt møte, og hadde fått vite:
Folkemøtet blir ikke den 09.04.15. Det er flyttet til slutten av mai, dato ikke bestemt.
Formannskapet skal ha saken i møte den 29.04., og kommunestyret den 12.05.15, hvor
de skal velge mellom de forskjellige alternativene som er foreslått. Resultatet fra
kommunestyrets møte, blir tatt opp på folkemøtet.
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