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ÅRSMELDING FOR 2020 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 

 



Styret 2020 
 
 
I 2020 har Lakselvbukt utviklingslag hatt følgende styre: 
 
Rune Benonisen, leder 
Kine Larsen, nestleder 
Jeanette Guttormsen, kasserer 
Trygve Pedersen, styremedlem 
Cathrine Rundhaug, styremedlem 
Bjørn Moe, styremedlem 
 
Therese Kolstrøm, 1. vara 
Ted Mortensen, 2. vara 
 
Andre verv: 
Walborg Fossan, revisor 
Per-Helge Engen, valgkomite 
Walborg Fossan, valgkomite 
 
 
Møtevirksomhet i årsmøteperioden: 
 
2020 har som alle vet vært et spesielt år, noe som også har preget 
aktiviteten i utviklingslaget. I perioden mars 2020 til februar 2021 har vi  
avholdt 5 styremøter og behandlet 28 saker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppsummering av saker i årsmøteperioden: 
 

2020-21: Saker: 

Mars ● Purret på kommunen i saken om butikk som lokal turistvært 
● Søkt og fått godkjent samordnet registermelding Brønnøysundregistrene 
● Styremøte 9. mars 
● Rapportering til hovedstyret etter årsmøtet 
● Jobbet med hjemmesiden lakselvbukt.com. Oppdatert lokale aktiviteter, 

offentlig informasjon og gjort flere endringer på hjemmesida vår 
 
 

April  
 

● Ingen styremøter eller annen aktivitet pga. coronasituasjonen 
● Lakselvbukt utviklingslag forfattet i lag med Jøvik utviklingslag brev til 

Mesta ang. det kritikkverdige veivedlikeholdet gjennom vinteren, samt 
sommervedlikeholdet 
 

Mai  
 

●  Ingen styremøter eller annen aktivitet pga. coronasituasjonen 

Juni 
 

● Utviklingslaget formidlet info til innbyggerne om Tromsø kommune sitt 
«piggtrådprosjekt» 

● Formidlet info til innbyggerne om dugnaden på kirkegården 
 
 

August ● Søkt midler til møteplassen ved Coop marked. Sparebank1 – 
Samfunnsløftet. 
 

September 
 
 
 

● Styremøte 8. september 
● Møte med Gaisi ang. mulige aktiviteter og idemyldring rundt sjøsamisk 

kultursenter 
● Utviklingslaget kontakt for studenter på feltstudie i Lakselvbukt. Formidlet 

kontakt med mange innbyggere som ble intervjuet. 
● Bidro til innkjøp av maling og utstyr til megastolene som ble bygd i høst 
● Hjalp grunneier i Lakselvbukt med klage på avslag om fradeling av 

boligtomt. Innsigelsen som vi sendte inn til byutvikling førte til at de 
senere omgjorde vedtaket og grunneier har nå fått godkjent fradeling’ 

● Sponset Coop Marked sitt prosjekt «Møteplassen» 
 
 

Oktober 
 
 
 

● Utviklingslaget bidro som bøssebærer, i år som digital bøssebærer 
● Utviklingslaget skrev sak om nedleggelsen av korttidsplassene til iTromsø, 

Nordlys og NRK. ITromsø tok tak i saken og lagde en større reportasje, noe 
som innledet en serie av leserinnlegg, reportasjer og stor mediadekning. 
 
 



November ● Tatt initiativ til underskriftsaksjon mot nedlegging av korttidsplassene ved 
Lakselvbukt bo- og servicesenter. Innbyggersaken oppnådde det den 
trengte av stemmer og ble behandlet i desembermøtet i kommunestyret 

● Møte med utviklingslaget, butikksjef Marny og Tony Liafjell Høgtun, 
Tromsø kommune vedr. butikken som turistvert. Resulterer i nytt større 
møte etter nyttår 
 
 

Desember 
 

● Bidratt med juletre og innkjøp til julegrantenninga. Ble et fint 
arrangement til tross for mange restriksjoner. 

● Styremøte 15. desember 
 

Januar 
 

● Styremøte 13. januar 
● Tatt initiativ til å gjeninnføre Lakselvbuktprisen for utdeling under 

årsmøtet 17. februar. Annonsert. 
 

Februar ● Styremøte 2. februar. Planlegging av årsmøtet. Klargjøring for 
Lakselvbuktprisen. 

● Årsmøte 20. februar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat 2020     

     

     

Beholdning pr. 31.12.2019:   Budsjett 2020  
Total beholdning   114 665,28     

Øremerkede midler gapahuk     30 000,00     

Frie midler til prosjekter osv     69 102,90     

     

Inntekter   Inntekter  
Tilskudd Tromsø kommune     43 320,00   Tilskudd Tromsø kommune     32 000  

Tilskudd prosjekter                  -     Bankrenter          100  
Bankrenter            26,60     

     

SUM INNTEKTER     43 346,60   SUM INNTEKTER     32 100  

     

     

UTGIFTER   UTGIFTER  
Møtevirksomhet       1 493,82   Møtevirksomhet/fellesmøter       5 000  

Administrasjon     14 743,95   Bankgebyrer          340  

Sagblad          564,00   Hjemmeside          960  

Tilskudd Prosjekter       1 319,44   Julegrantenning       3 000  

Julegrantenning          680,70   Prosjekt gapahuk       1 000  

Bankgebyrer          432,00   Hjertestarter       1 500  

Årets bøssebæring          202,10   Administrasjon     20 000  

Prosjekt gapahuk   Ryddesag          300  
Hjertestarter     15 602,25     

     

SUM     35 038,26   SUM     32 100  

     

Resultat 2020       8 308,34     

     

Beholdning 31.12.2020   122 973,62     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revisjonsrapport 

Regnskapet for Lakselvbukt Utviklingslag består av en oppstilling over 

innbetalinger og utbetalinger uten kontoangivelser/kontoinndelinger. Dette 

medførte at revisor måtte summere de postene som inngår i 

årsregnskapsoppstillingen. Dette ble funnet i orden. 

Revisor anbefaler at bilagene arkiveres i kronologisk rekkefølge. 

Bankbeholdning 31.12.19 på kr. 114.665,28 stemmer med kontoutskrift. I 

tillegg er det ført opp to poster 1) øremerkede midler gapahuk på kr. 30.000,- 

og 2) frie midler til prosjekter osv. på kr. 69.102,90. Denne oppstillingen kan gi 

inntrykk av totalbeholdningen består av summen av disse tre beløpene. Revisor 

har imidlertid fått opplyst at beholdningen pr. 31.12.19 består kun av 

bankbeholdningen på kr. 114.665,28. 

Pr.31.12.20 viser regnskapet en beholdning på kr. 122.972,62. Årsoppgaven 

viser en beholdning på kr. 123.828,72. Det var ikke vedlagt avstemming mellom 

regnskapsbeholdning og bankbeholdning. Revisor måtte innhente bilagene for 

avviket som skyldtes forrige års avvik. Avviket er derfor forklart og funnet i 

orden. 

Dersom det er avvik mellom regnskapsført beholdning og 

kontoutskrift/årsoppgave skal dette dokumenteres med en avstemming som 

forklarer avviket. 

Med ovennevnte merknader anbefaler revisor at årsmøte godkjenner 

regnskapet for 2020. 

 

 

Lakselvbukt, 16.02.2021 

 

 

Walborg Fossan 

-revisor- 

 
 



INNKOMNE FORSLAG: 
 

 
 

Forslag fra Per-Helge Engen: 
 
Jøvik utviklingslag og Lakselvbukt utviklingslag har minst 2 felles styremøter i 2021. 
 
Bakgrunnen for forslaget: 
1. Etter at utviklingslagene ble etablert i 1986, med formål om å samordne lokale interesser, 
er det min oppfatning at kompleksiteten og bredden i aktuelle saker har økt betraktelig.  
2. Hvert av utviklingslagene har sine lokale områder som må vies oppmerksomhet. Samtidig 
er det hevet over tvil at det er mange store og konkrete saker som krever felles innsats. 
Eksempler på dette er: Branndepoter i distriktet, kollektivtransport, veistandard, brøyting, 
korttidsplasser i Lakselvbukt, skredsikring og beredskap, Ullsfjordforbindelsen, 
arbeidsplasser i distriktet, kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge mm. 
 
Min erfaring er at begge utviklingslag arbeider godt for innbyggerne. Likevel mener jeg at 
området på østsiden av Ullsfjorden, med bakgrunn i argumentasjonen ovenfor, er tjent med 
et tettere og mer formelt samarbeid. Dette kan gjøres gjennom felles styremøter som 
skissert i forslaget. 
 
 
 
 

Forslag fra styret i Lakselvbukt utviklingslag: 
 

Styret i Lakselvbukt utviklingslag ønsker å bidra til mest mulig aktivitet lokalt. Vi ønsker 
derfor å gjøre tilgjengelig «frie midler» til gode formål i bygda. To spesifikke prosjekter 
ønskes igangsatt i løpet av 2021: 
 

• Møteplassen ved Coop marked er igangsatt, men det behøves en oppgradering av 
arealet  for at hele prosjektet skal komme i mål. Blant annet må legges et skikkelig 
dekke og etableres sittegrupper med bålplass osv. Dessuten trenger hele sørveggen 
en oppgradering. Utviklingslaget kan bidra med dugnadspenger og innkjøp av 
tjenester for å få en god oppstart på dette arbeidet. Her kan frivillige lag og 
foreninger søke penger hos oss, evt. så kan vi bidra til å leie inn arbeidskraft for å 
igangsette dette arbeidet. For 2021 vil det være mulig å søke om penger til dette 
formålet med inntil kr. 30 000. 
 

• Gapahuken i Forsen har blitt et vellykket prosjekt, både med hensyn til utforming, 
plassering og generell bruk. Pr. i dag mangler det et bord som kan fungere i 
forbindelse med sittegruppen. Lakselvbukt utviklingslag ønsker å dra i gang et 
prosjekt for å lage en tilpasset bordløsning som kan fungere til formålet. Vi setter av 
kr. 7 500 til dette formålet og tar hånd om prosjektet selv. 

 



BUDSJETT 2021  
  

Inntekter  
Tilskudd Tromsø kommune      40 000  

Bankrenter 
           

100  

  

  

  

SUM INNTEKTER      40 100  

  

  

UTGIFTER  
Møtevirksomhet/fellesmøter        5 000  

Bankgebyrer 
           

500  

Julegrantenning        2 000  

Prosjekt gapahuk        7 500  

Prosjektsøknader      30 000  

Hjertestarter        1 500  

Administrasjon      22 000  

Ryddesag 
           

400  

  

  

  

SUM      68 900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styret 2020 
 

Verv Navn På valg: Merknader 

Leder Rune Benonisen Ja  

Nestleder Kine Larsen Nei  

Kasserer Jeanette Guttormsen Nei  

Sekretær Cathrine Rundhaug Ja  

Styremedlem Trygve Pedersen Ja  

Styremedlem Bjørn Olav Moe Nei  

Varamedlem Ted Mortensen   

Varamedlem Therese Kolstrøm   

 
 

 
 



Styrets arbeidsprogram videre: 
 
Alle pågående saker ønsker vi naturlig nok å følge opp i kommende år. Her 
nevnes spesielt: 

- Butikken som servicepunkt 
- Innkjøpsavtaler Coop marked og handle lokalt 
- «Sjøsamisk kultursenter» 
- Planene for Lyngsalpan landskapsvernområde 
- Se videre på mulighet for båtutsett i Lakselvbukt 
- Få til mer samarbeid med Olderbakken utviklingslag om felles saker 
- Være med å støtte lokale utviklingsprosjekt 
- Bord i gapahuken 
 

Ta kontakt med utviklingslaget hvis du/dere har planer som dere tror vi kan 
hjelpe til med. 
 
 
 
 
 


