
STYREMØTE 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 
 

Dato: Tid og sted: Tilstede: Forfall: 

04.11.21 Kl 1830, Lakselvbukt skole Rune, Jeanette, Kine Trygve 

 
 
 

M Ø T E R E F E R A T 
SAK NR./SAK: VEDTAK: 

1 Aktivitetsrapport til hovedstyret 
 
 
 
 
 

Fylt ut skjema og sendt inn under møtet. 
 

OPPFØLGING: 

 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

2 Prosjektor, lerret og høyttalere etc. 
Hvordan skal vi lagre dette? 
 
 
 
 
 
 
 

Inntil videre lagres utstyret på skolen. Det 
står et skap på scenen på grendehuset som vi 
skal undersøke om det kan brukes hvis vi 
klarer å bytte lås. Foreløpig blir det ikke 
aktuelt med utleie av dette utstyret. 
 

OPPFØLGING: 

 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

3 Oppfølging av sak om Grendehuset – 
forprosjektstilling for å utrede fremtidig 
bruk 
 
 
 
 
 

Frem til neste styremøte skal Rune høre med 
Gaisi om hvordan ståa er med denne saken. 
Rune sender kopi av møtereferat fra oktober 
til Ingolf Mortensen. 
 

OPPFØLGING: 

 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

4 Tv-aksjonen, kort evaluering Det ble samlet inn 5500.- på den digitale 
bøssa, ukjent beløp på den håndholdte bøssa. 
 
Prøve å få til litt mer engasjement til neste år. 
 

OPPFØLGING: 

 
 



SAK NR./SAK: VEDTAK: 

5 Høring om friluftskartlegging. 
Høringsfrist er 22. desember 21. 
 
Verdsettingen og kartleggingen vil bli 
benyttet i kommunenes arbeid med å legge 
til rette for at befolkningen kan ha et variert 
og aktivt friluftsliv, og det er viktig at 
brukerne kjenner seg igjen i kartet. Vi har 
begynt med sjøområder og tilknyttede 
områder på land, for å sikre at oppdatert 
informasjon om friluftsbruken i disse 
områdene kan bli vurdert inn i 
kystsoneplanen, som det jobbes med 
parallelt. 

Rune legge ut offentlig på sosiale medier og 
eventuelt lapp på butikken, til den lokale 
befolkningen i Lakselvbukt om noen har 
innspill til denne høringen. F.eks 
tilleggsinformasjon om bålplasser, historiske 
hendelser osv. Lokal frist 8 des. 
 
 
 
 

OPPFØLGING: 

 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

6 Julegrantenning 27.11.21 
 
 
 
 
 
 

Coop Marked Lakselvbukt og Lakselvbukt 
husflidslag samarbeider om arrangementet. 
Vi forhører oss om utviklingslaget skal handle 
inn noe. Budsjett 3000,- 

OPPFØLGING: 

 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

7 Eventuelt 
 
Olav Sandstrand 
 
Høring om stedsnavn 
 
Trygg skolevei i distriktet 
 
 
 
 
Neste møte 9.desember kl.19.00 

 
Vi ordner med pensjonist gave til Olav 
Sandstrand også. Hotellopphold på The Edge 
og blomsterbukett. Rune hører med Jøvik 
utv.lag om de er med på dette. 
 
Kine sender inn et innspill på stedsnavn 
 
Vedlikehold av eksisterende gatelys og vite 
hvem som er ansvarlig for vedlikehold. 
Nedsatt fartsgrense forbi skolen fra 50 til 30 
km/t og fotgjengerfelt over vei. Jeanette 
sender tilbakemelding inn til hovedstyret. 
 

OPPFØLGING: 

 
 

 
 
Møtet hevet kl 20.00 


