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Årsmøte   

 Tromvik utviklingslag 
 
    Saksliste: 

Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og to til å underskrive protokollen 

Sak 2. Godkjenning av innkalling 

Sak 3. Årsmelding 

Sak 4. Revidert regnskap 

Sak 5. Innkommende saker 
(Andre saker som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeidsgrupper) 

Sak 6. Forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år, 
etter forslag fra styret 

Sak 7. Valg av leder 

Sak 8. Valg av styremedlemmer / varamedlemmer 

Sak 9. Valg av revisor 

Sak 10.  Valg av valgkomite 
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Årsmelding 
for beretningsåret 

 

Valgkomite:  
Oddveig Martinsen Tlf.nr. 90 07 86 81  
Helene Hermansen Tlf.nr. 90 05 15 62 helenem63@hotmail.com 
Åsmund Johansen Tlf.nr. 94 87 29 21  aasrei@online.no 

 
Revisor: 

Arvid Adriansen Tlf.nr. 77 68 89 00  
 

Epost utviklingslaget@tromvik.no 
Hjemmeside www.tromvik.no 
Facebook Tromvik Utviklingslag 

 

 Styret Tromvik utviklingslag 
Årstall angir perioden (1 periode tilsvarer tidsrom mellom årsmøter) det enkelte 
styremedlem innehar sin respektive rolle i styret. 
Nyvalgte styremedlemmer sitter 2 år av gangen (vara 1 år). 

Rolle Navn Fra  Til 

Leder Anne Birgitte Fyhn 
anne.fyhn@uit.no /  99 74 93 57 

2016 2017 

Nestleder Line Klaussen 
linepettersen@ymail.com /  91 14 56 89 

2015 2016 

Kasserer Tor Hansen 
t-hans2@online.no / 91 66 43 74 

2015 2016 

Styremedlem Alvin Berntsen 
flateng@live.no / 92 20 16 40 

2016 2017 

Styremedlem Dan-Ørjan Robertsen 
danoerjan@hotmail.no / 91 74 21 23 

2015 2016 

    

Vara 
(Sekretær) 

Peter Utnes 
utnesp@gmail.com / 47 40 35 25 

2015 2016 

Vara Bjarnhild  Olufsen 
bjarnhildolufsen@hotmail.com / 99 23 72 05 

2015 2016 

Vara Ragnhild  Johansen  
Ragnhild.johansen45@gmail.com / 95 80 83 45 

2015 2016 
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For beretningsåret er det avholdt og innmeldt for Hovedstyret følgende: 

  
  

 Antall  
møter 

Merknader 

Møte med 
andre 
lag/foreninger. 

6 møter - 4 formøter med Tromsø kommune hvorav:  
2 møter om bassenget / drift av skolen.  
2 møter om veien/havna.  
 
På formøtene har representanter stilt fra Tromvik 
Fiskarlag, Tromvik Helselag, samt Tromvik 
Idretts- og ungdomslag. 
 

- 2 møter i bygda høsten 2016 om bassenget. 

Mari-Ann Johansen ble oppnevnt på årsmøtet til å følge 
opp bassengsaken. 

Møte med 
kommunen 

4 møter 1) Møte med Jarle Heitmann på Rådhuset om FV57, 
april 2016 

2) Møte om bassenget 3. mars innkalt av Bi Haavind. 
Idrettslaget, Helselaget og Utviklingslaget deltok. 

3) Møte på rådhuset mellom fiskarlaget, 
utviklingslaget og Øyvind Rasmussen den 3/5 
2016 angående samordning av havneutbygging 
Tromvik havn og rassikring av FV57. 

4) Møte om bassenget i oktober innkalt av Bi 
Haavind. Idrettslaget, Utviklingslaget og 
Helselaget. 

Deltagelse på 
fellesmøte / 
årsmøte  
Hovedstyret 

1 møte, 3 
personer 

 

Tre personer fra Tromvik utviklingslag deltok på årsmøtet 
fordi tidligere leder Mari Ann Johansen også møtte som 
medlem av forrige hovedstyre. 

Folkemøter 1 møte Folkemøte i Tromvik grendehus med orientering fra 
Lerøy Aurora AS om hvem de er og deres drift i området 
Rekvik/Tromvik/Grøtfjord den 14/9 2016 

Antall 
styremøter 
hittil og 
planlagte i 
beretningsåret. 
 

8 møter Styremøter i 2016: 9/3, 13/4, 25/4, 25/5, 13/6, 13/10 og 
9/11 og 10/12. 

Fellesmøte 
med andre 
utviklingslag 

1 møte Møte med Skulsfjord og Vengsøy utviklingslag 8/9 2016 
angående beredskapen på Yttersida. 

Annet 1 møte Møte med Formannskapet og leder i komite for 
byutvikling, miljø og transport den 10/8 2016. 
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Styret har mottatt til behandling: 
- Høringsuttalelser:  

o Nedlegging av valgkretser
o Stedsnavn

- Byggetillatelse 

Arbeidsplan 2016 

1. Omlegging av FV57 forbi rasområdet og vedlikehold av veien
Forprosjekt fra Statens vegvesenet har blitt utarbeidet. Her er det skissert flere 
alternativer til ny vei. Utviklingslaget har hatt møte med politikere fra både Tromsø 
kommune og fylket 10. august 2016. På dette møtet ble verdiskapningen i Tromvik 
belyst, og det ble lovet en verdiskapningsanalyse som skal bidra til å få midler til 
FV57 gjennom Nasjonal Transportplan. En regional verdiskapningsanalyse for 
havbruk og fiske for Troms fylke er påbegynt. Imidlertidlig er det ikke bevilget midler 
til en isolert verdiskapningsanalyse. Forespørsel for kostnader tilknyttet til en slik 
analyse er sendt til oppdragsgiver for den regional verdiskapningsanalyse (Nofima). I 
tillegg har det vært en underskriftskampanje for å beholde brøytebilsjåfør Frank Hay.  

2. Vann i bassenget
Etter møte med kommunestyret 25. mars 2016 ble det startet et arbeid for å få vann til 
bassenget. Drift av anlegget var da stanset på grunn av feil i bl.a. avtrekksanlegg. 
Gjensidige stiftelsen har bevilget 120 000,- til videre drift av anlegget. Kommunen har 
utført reparasjoner på anlegget. Kommunen i samråd med Utviklingslaget jobber med 
tiltak for å bedre den økonomiske driften av bassenget. Bassenget er nå i drift igjen. 

3. Strømforsyning til havna
Utviklingslaget har fått konstatert at kommunen er ansvarlig for driften av havna. JM 
Hansen har montert lysene i havna høsten 2013. Lysarmaturene skal ha en 
betraktelig levetid (~20 år). Kommunen ønsker reklamasjon. Håper på nye lys ila 
2017. Utviklingslaget har i tillegg bedt om flere lyspunkt. 

4. Jobbe med å få kontakt mellom grunneiere som ønsker å selge
boligtomter og kommunen 
Utviklingslaget har på grunn av mye arbeid ikke hatt tid eller anledning til å få tatt tak 
i denne saken. I tillegg har effekten av sentraliseringen vanskeliggjort muligheten til å 
få liv i urbane strøk. 

5. Mobildekning i Rekvik og omegn
Utviklingslaget fikk Ragnhild Johansen og Mari-Ann Johansen til å jobbe med denne 
saken, ettersom det var kommet inn et forslag fra en med tilknytning til Rekvik om et 
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spleiselag. Forslaget gikk ut på å lage et spleiselag, der de med bolig eller hytter skulle 
gå inn med en sum hver for å få til mobilmast.  
Et skriv gikk ut til de berørte parter i Rekvik, med oppsett hva dette ville koste. 
Materiale var tenkt kjøpt inn og arbeidet skulle gjøres på dugnad.  
Responsen var svært lav, og det ble tatt kontakt med initiativtaker for å fortelle dette 
og prosjektet lagt på is. Tanken var lokal initiativ og lokalt spleiselag med Telenor 
med på laget. 

Ettersom det ikke var større positiv respons, ble det ikke gjort mer med denne saken.  
I ettertid så ble det registrert at Telenors utbyggingssjef Bjørn Amundsen var på 
måling i Rekvik. Telenor skriver på sin hjemmeside at alle 2g stasjoner skal utbygges 
til 4g i andre halvdel av 2017 for Tromsø kommune. Fremtidige planer for Rekvik er 
ikke klarlagt.  

6. Arbeide for å få tilbakeført 1. – 7. klassetrinn til Tromvik
For få barn bor i Tromvik til at dette har vært realistisk å gjennomføre. I tillegg anses 
det at barna ønsker et større miljø ved førskolealderen. Derimot har det blitt åpnet for 
at barna kan ha ”kortdagene” i Tromvik. Barna må da bruke 2 timer i buss for å sitte 3 
t på skoledagen. Førskolebarna i Ersfjorden kan bruke en av sine dager i Tromvik 
skole. Tromvik skole ble modernisert 2009, og har både gymsal, basseng og 2 
klasserom. 
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RESULTAT     
     
REGNSKAP    
     
   
     
INNTEKTER    
Tilskudd Tromsø Kommune 24 000,00  
Bankrenter  33,00  
     
SUM INNTEKTER   24 033,00  
     
    
     
UTGIFTER     
Møter  2 866,29  
Kopimaskin  2 828,00  
Skilt  11 595,00  
Hjertestarter  2 608,00  
Gebyr  293,00  
Webside  350,00  
  

SUM UTGIFTER 20 540,29 

  	

    
   
     
Overskudd 2016   3 492,71  
    
     
   
     
Konto per 01.01.2016 64911,62    
Konto per 31.12.2016 68404,33    
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BUDSJETT	
	
	
	
Inntekter	 2017	 2016	 	
Tilskudd	Tromsø	Kommune	 24.000,-	 21.000,-	 	
Renter	 0,-	 0,-	
	 24.000,-	 21.000,-	
	 	 	
Utgifter	 2017	 2016	 	
Gebyrer	 	 600,-	 	
Møteutgifter	 12.000,-	 10.000,-	 	
Kontorrekvisita	/	diverse	 2.500,00,-	 4.000,-	 	
Gaver	/	diverse	 1.000,-	 4.000,-	 	
Administrative	utgifter	 12.000,-	 6.000,-	 	
Innkjøp	utstyr	 3.000,-	 1.000,-	 	
Til	styrets	disposisjon	 12.000,-	 10.000,-	 	
	 42.500,00,-	 52.600,-	 	
	 	 	 	
	
	

Underskudd	på	kr	18.500,-	dekkes	av	tidligere	års	overskudd. 

	

	




