Postadresse: c/o Birger Willumsen, 8130 Sandhornøy
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro:4609.20.29425

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 15.02.2016 klokken 18.30.
Til stede: Fra styret: Birger Willumsen, Jan Magnar Madsen, Trond Angelsen, Bård
Arne Nilsen, Erna Sundsfjord og Ann-Lisbeth J. Skjellvik.
Fra tilflyttergruppa: Monika Andreassen og Runar Eilertsen.
Forfall: Tomas Nymo, Arnold Knudsen, Berit Knudsen, Geir Olsen og Inger Lise
Abelsen
Saker:
16 – 8 :

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

16 - 9 :

Godkjenning av referat fra møte 25.01.2016
Referat fra møte 25.01. godkjent.

16 - 10

Nytt fra tilflyttergruppa: Runar
Fotokonkurranse: Det var ved konkurransens utløp kommet inn 9 bidrag fra to personer.
En vinner vil bli kåret blant forslagene.
Akebakke: Monika
På lørdagskafèen ble det informert om forslaget om ski/akebakke i Kjelen. Meløyavisa var
til stedet og intervjuet Inger Lise og Monika om saken. Reportasjen er ennå ikke kommet
i avisen. Saken vil bli fulgt opp på neste lørdagskafè,12. mars.

16 - 11:

Innkomne saker til årsmøte:
Det er kommet beskjed fra kommunen at ingen offentlige institusjoner skal handle lokalt
lenger. Kommunen har for flere år siden inngått en innkjøpsavtale med et selskap i
Mosjøen. Lokalutvalget ber om en redegjørelse for denne beslutningen på årsmøtet og
ønsker samtidig svar på hvor lenge denne avtalen gjelder.

16 – 12: Søknad fra Làhko Voices om støtte til sanggruppa :
Ifølge lokalutvalgets vedtekter for tildeling av midler avslo styret å støtte sangruppen.
Birger skriver brev til leder av Làhko Voices og legger ved våre retningslinjer.

Leder
Sekretær / Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Birger Willumsen
Erna Sundsfjord
Arnold Knudsen
Bård A Nilsen
biwil@mattilsynet.no sundsfjord1@gmail.com knudsenarnold@gmail.com barnilse@online.no
Tlf 99637464
99435225
97039874
95768679

Styremedlem
Styremedlem
Trond Angelsen Jan M Madsen
trondangelsen@yahoo.com
90509590
99464762

16 - 13 :

Eventuelt:
Den 24.2. kl. 17.00 har varaordfører innkalt lederne fra samtlige lokalutvalg i kommunen til
møte. Fra vårt lokalutvalg ble styret enige om at Trond Angelsen og Arnold Knudsen møter,
da lederen er på reise.
Vi ber også om at møte blir avhold i lokaler hvor det er muligheter for rullestolbrukere å
møte.

Lokalutvalget har fått epost fra Stein Larsen hvor han opplyser at det nå er klart for bygging
av boliger og hytter på området bak samvirkelaget. Han har også sendt LU tegninger og
priser over firemannsboligene.
Neste møte er årsmøte den 7.3.2016 kl.18.30 på Nygårdsjøen Oppvekstsenter.

Ann-Lisbeth J. Skjellvik
referent

