
STYREMØTE 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 
 

Dato: Tid og sted: Tilstede: Forfall: 

8. sept. 2020 1900, Lakselvbukt skole Rune, Trygve, Therese (vara), Kine, 
Jeanette, Bjørn, John Niklas Labba 

Cathrine 
 

 
 
 

S A K S L I S T E 
SAK NR./SAK: VEDTAK: 

1 GAISI, senterets planer og innspill fra 
Lakselvbukt. John Niklas Labba, leder 
invitert til styremøtet. 

 
Idemyldring mellom utviklingslag og Gaisi 
om muligheter i Lakselvbukt mht. ledig 
bygningsmasse på 650 m2. En fremtidig 
plan om et sjøsamisk senter må starte i det 
små og bygges opp aktivitet for aktivitet. 
Gaisi vil utlyse 0,5 stilling med kontorsted i 
Lakselvbukt. Mål med stilling vil være å 
jobbe med samisk kultur, språk ut fra et 
mer åpent mandat enn tidligere. Mer 
åpent nå hva innholdet i stillinga skal være 
noe som betyr at vi kan være med å 
påvirke dette. 

 
 
 
 
 

OPPFØLGING: 

Samisk uke(43). 24 okt. Søke om midler fra 
Sametinget opptil 40 000,- til bruk hvis vi 
ønsker å ha et lokalt arrangment ifm. uken. 
Videre samarbeid og kommunikasjon om 
dette med Labba. 
 
Holde kontakt med Labba ang. stillinga i 
Lakselvbukt. Kan stillinga brukes til å jobbe 
fram et forprosjekt Sjøsamisk 
kultursenter? Har vi lokale søkere som 
kunne følge opp dette? 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

2 Lakselvbukt arbeiderlag med 
henvendelse til oss om å bidra til å 
hindre salg av skolens 
nordlandsbåter. 
 
 
 

Saken tas ikke opp foreløpig da skolen har 
besluttet å ikke selge båtene i denne 
omgangen. 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAK NR./SAK: VEDTAK: 

3 Skrive uttalelse vedr. negativ svar på 
søknad om fradeling, Geir Espen 
Hansen 
 
 
 
 
 
 
 

Rune skriver et høringssvar og sender ut til 
styret ila 1-2 dager. Sendt inn klage til 
Tromsø kommune 11.09.20 etter 
gjennomgang med søkere og styret. 
 

OPPFØLGING: 

Følge opp klagebehandlinga og evt. Evt. gå 
videre til media hvis avslaget 
opprettholdes 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

4 Studentfeltkurs til/om Lakselvbukt. 
Ønske om kontaktperson og 
intervjuobjekter 

Rune videreformidler mulige 
intervjuobjekter og kommuniserer med 
studentene. 
 
Lagt ut info om prosjektet på aktuelle 
facebookgrupper. 
 

OPPFØLGING: 

 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

5 Endring i styreansvar fram mot 
desember 2020 

Kine Larsen tar over lederansvaret frem til 
desember 2020. 
Rune blir å sette i gang sakene fra dette 
møtet, men vil etter dette ikke involvere 
seg noe mer før desember måned. 
 

OPPFØLGING: 

 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

6 Søknad fra Marny Guttormsen om 
tilskudd til malingskjøp mm. i 
forbindelse med profileringsprosjekt 
på lagerbygg ved Coopen 
 
 
 
 

Lakselvbukt går nå inn med kr 1250,- ifm. 
tilbud om maling. Hvis ytterligere tilskudd 
skal gis må det legges fram prosjekt og 
kostnadsoversikt. 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 
 
 
 
 



SAK NR./SAK: VEDTAK: 

7 Eventuelt/orienteringer: 

• referat årsmøte for 
utvikl.lagene 

• førsteutkast planprogram for 
kystsoneplan 

• Vedtaksbrev på nytt samisk 
navn for Djupen > Juhpa 

• Vedtatt kommuneplanens 
samfunnsplan med 
arealstrategi 

• Videre oppfølging om butikken 
som turistvert 

• videre oppfølging om 
kommunal innkjøpsavtale coop 
marked 

• regninger 

 
 
 
 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 

 
 
Referent:  Jeanette/Rune 


