
STYREMØTE 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 
 

Dato: Tid og sted: Tilstede: Forfall: 

09.03.2020 Kl 1900, Lakselvbukt skole Rune, Kine, Trygve, Bjørn og Cathrine Jeanette 

 
 
 

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

1 Årsmøte for utviklingslagene 21. mars 
Endring i deltakere 
Saker fra oss 
Presentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Therese er ikke aktuell lenger, Bjørn Moe står 
som reserve inntil videre. 
 
Saker fra oss: 1. Hjertestartere, de ansvarlige 
(senteransatte) får ikke opplæring i 
akuttberedskap, foreslå kommunale 
leieavtaler, utstyr og opplæring for selve 
hjertestarteren. 2. Mulig oppdrettslokalitet i 
Ullsfjord. Kommer søknad om dette som vi og 
mange flere utviklinglag må være oppmerksom 
på. 
 
Presentasjon: ta utgangspunkt i årsmelding + 
beredskapskai i samarbeid med Jøvik UL. 
 

OPPFØLGING: 

Rune sender inn sakene 09.03. 
 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

2 Butikken som turistvert 
Korrespondanse med Tony (næringrådg.) 
Dato for møte evt. telefonmøte 
Finansiering 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rune har purret på saken gjentatte ganger og 
går gjennom epost-korrespondanse fra i 
februar og mars. 
 
Telefonmøte mellom mulige parter som kan 
bidra med finansiering. Rune prøver å ordne et 
møte i slutten av mars. 
Mulige partnere kan være Coop, Lyngsalpan 
verneområdestyre, Sametinget, Visit Tromsø 
 
Turistskatt som mulig fremtidig finansiering av 
slike prosjekt. 

OPPFØLGING: 

Rune tar kontakt for å evt. få til et møte. 



SAK NR./SAK: VEDTAK: 

3 17. mai-komite 
Oppsummering fra møte 27. februar 
 
 
 
 
 
 
 

Litt avkortet program ser det ut til å bli. USK 
stiller, Lakselvdal skytterlag, Husflidslaget, 
FAU, foreldregruppa i barnehagen. Kanskje 
pensjonistforeninga. 
 
Husflidslaget organiserer kakebaking. 
Det er blitt satt ned en komite, hvor neste 
møte blir 19. mars kl 1900 
 

OPPFØLGING: 

Skjer ifm. neste komitemøte. 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

4 Sjøsamisk kultursenter i Lakselvbukt 
Arbeidsgruppe 
Samarbeidspartnere 
Midler til forprosjekt 
Ansvar? 

Arbeidsgruppe/samarbeidspartnere kan bestå 
av: utviklingslaget, Husflidslaget, Gaisi, SFF, 
NSR, Tromsø kommune, Sametinget, Troms 
fylkeskommune, Aja Senter for nordlige folk, 
Visit Tromsø 
 
Midler til forprosjekt: Sametinget (Mannela 
har mer info om dette) 
Senteret i Kåfjord vet mye om oppbygging og 
eierskap av senteret. Næringsbygget på 
Mælen er en mulig lokalitet, da dette 
sannsynlig kommer for salg. 
 
Prosjektet er for stort til at utviklingslaget kan 
dra lasset. Målet vårt er å bidra til å etablere 
en arbeidsgruppe som kan søke 
forprosjektmidler. Forprosjektet skal ha til 
hensikt å avgjøre om planene kan realiseres 
eller ikke. 
 

OPPFØLGING: 

Kine starter å skrive inn et innledende forslag 
som tas opp på neste styremøte. Kine sender 
epost til Karin Mannela om tips i saken. 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

5 Eventuelt/orienteringer: 
- div. etter årsmøte 
- hjemmeside 
- Neste styremøte: 23. april 1830 

 

OPPFØLGING: 

 

 


