Nordfjorden Lokalutvalg
Innkalling til styremøte Tirsdag 29.09.2020. Kl 18.30
Referat styremøte Nordfjorden Lokalutvalg
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 29.09.2020 kl. 18.30
Tilstede i Lokalutvalget: Karl-Arne Hustad, Arnold Knutsen, Bjørn Ronny Madsen,
Grete Steinmo, Per-Arnt Angelsen, Jarl Skille, Inger Lise Abelsen (tilflyttergruppa) og
Ellinor Olsen.

Saker:
20 – 25:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

20 – 26:

Referent Ellinor Olsen.

20 – 27:

Pengene ble overført fredag 25.09.2020.

20 – 28:

Sandnes Vell blir bevilget kr. 10 000.- til hjertestarter.
Hjertestarteren skal monteres på butikken på Sandnes, vil være tilgjengelig
hele døgnet.

20 – 29:

I forbindelse med utredningen av skolene i kommunen, ønsker Lokalutvalget å
komme i kontakt med FAU. Vi ønsker et møte hvor vi kan få mer informasjon
om hva som skjer og hva vi kan bidra med for å beholde skolen på
Nygårdsjøen.
Karl Arne tar kontakt med rektor for å få kontakt med FAU.

20 – 30:

Hjertestarteren på Nygårdsjøen må flyttes den dagen eldresenteret blir stengt.
Siste bruker av senteret flytter i november – desember.
Lokalutvalget ønsker at den skal stå ute på butikken på Nygårdsjøen hvor den
vil være lett tilgjengelig. Ellinor skal snakke med Martin Gåsland som er
butikksjef for å få tillatelse til det.
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Karl Arne Hustad
karl_a_hustad@hotmail.com
Tlf. 992 566 82

Kasserer
Arnold Knudsen
knudsenarnold@gmail.com
970 39874
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elli.olsen@yahoo.no
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Styremedlem
Bjørn Ronny Madsen
madsen.jobb.privat@gmail.com
411 013 14

Styremedlem
Grete Steinmo
gretes8@hotmail.com
917 67 326

20 – 31:

20 – 32:

Det skal lages en interesseliste som skal henges opp på oppslagstavla på
butikken på Nygårdsjøen hvor de som er interessert i bredbånd kan skrive seg
opp. Listen skal så videresendes til eventuell leverandør av bredbånd for å få et
pristilbud. Det skal informeres om interesselisten på sosiale medier.
TV-aksjonen 2020 skal foregå digitalt. Det oppfordres til å dele på facebook
hvor innsamlingen skal foregå, sånn at flest mulig skal få muligheten til å delta.

20 – 33:

Strandryddingen fortsetter for de som har mulighet til det.

20 – 34:

Inger Lise Abelsen var med en stund på møtet som representant for
tilflyttergruppa. De ønsker å ha fokus på tilflytting og trivsel, få til flere felles
aktiviteter. De ønsker også å flere inn i tilflyttergruppa for å kunne
gjennomføre aktivitetene.
Det er ønske om å kunne lage en film om Nordfjorden, reklamere for bygdene
her for å kunne prøve å få folk til å flytte hit.

20 – 35:

Diskusjon rundt eldresenteret, hva skjer med det og hva kan vi eventuelt bruke
det til. Det er foreslått å kunne lage treningssenter i første etasje. Fortsatt ikke
avklart hva som skjer med det i skrivende stund.
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