
STYREMØTE 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 
 

Dato: Tid og sted: Tilstede: Forfall: 

14.10.2021 1830, Grendehuset Jeanette, Kine, Trygve, Rune 
Ingolf, John Niclas og Vilde på første del 

 

 
 

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

1 Planer om bruk av grendehuset 
Ingolf fra skytterlaget og John Niclas og 
Vilde fra Gaisi invitert inn for innledende 
samtale om muligheter for å utvikle 
grendehuset. 

Gaisi ønsker å bidra til å søke midler fra N2 
fondet for å kunne ansette en prosjektleder for 
å utrede en fremtidig bruk av grendehuset. 
Dette kan f.eks. gjøres gjennom å ansette en 
prosjektleder som utvikler en ferdig driftsplan 
for et huset. En sentral mulighet som vil bli sett 
på er muligheten for å kunne utvikle lokalene 
til et «flerbrukshus» som er tilgjengelig for 
kontorutleie og aktivitet for øvrig. 
 
Kan være mulig at utviklingslaget må stå som 
formell søker av prosjektmidlene, men ved 
ansettelse vil det være naturlig med kommunal 
ansettelse. Styringsgruppe til prosjektet må ha 
lokal forankring. 
 
Utviklingslaget poengtere viktigheten av at 
Lakselvdal skytterlag og Husflidslaget som  
hhv. driftsansvarlig og utleieansvarlig er med i 
prosessen videre. 

OPPFØLGING: 

Gaisi tar første initiativ i søknadprosessen. 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

2 Innspill til arealplan Høringsfristen gikk ut 11.10.21, men Rune 
prøver å sende innspill til Jenny Mikalsen. 
 
1. Styret ønsker at hele vårt virkeområde får 
arealstatus med «mulighet for spredt 
bebyggelse» 
2. Vi ønsker også at det skal bli lettere å få 
omgjort arealet til næringsformål 
 

OPPFØLGING: 



SAK NR./SAK: VEDTAK: 

3 Tv-aksjonen 
 

Jeanette sender ut info på facebookgruppene i 
Lakselvbukt. Vi etterspør en lokal bøssebærer 
til aksjonen som kan ta hånd om de som 
ønsker å gi kontant. Hovedaksjonen fra vår 
siden gjennomføres digitalt. Tidsrom for 
bøssebæring vil være søndag, tidsrom gjøres 
kjent etter bøssebærer melder seg. 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

4 Elveeierlag Lakselvdalselva.  
Det er ønske om å få regulert elva bedre 
slik at fiskeressursene bedre kan tas vare 
på og ikke minst slik at elva kan åpnes for 
kontrollert fiske. 
 

Utviklingslaget tar initiativ til et «folkemøte» 
for grunneiere langs elva. Møtet må avholdes i  
første halvdel av 2022 slik at arbeidet kan 
komme i gang før fiskesesongen tar til. 
 

OPPFØLGING: 

 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

5 Rapportering til hovedstyret  Gjennomføres på neste styremøte 4. 
november 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 

 
Neste styremøte:  4 november kl 1900 på skolen 
 
 


