
Referat fra styremøte i Tromvik utviklingslag  
10. februar 2016 
Til stede: Tor Hansen, Ragnhild Johansen, Anne Fyhn 
 
Saksliste:  
Arbeidsfordeling og arbeidsplan 2016. Utgangspunkt var de åtte punktene fra forrige års arbeidsplan. 
 
Arbeidsfordeling:  
På ekstraordinært årsmøte sa Line seg villig til å være nestleder og Peter sa seg villig til å være 
sekretær. Dette tok vi med oss til konstitueringen. 
Formann/ styreleder – Anne (valgt tidligere) 
Nestleder: Line 
Sekretær: Peter 
Kasserer: Tor 
Vi er enige om at begge vara innkalles til møtene. Slik kan de holde seg best oppdatert om det som 
skjer. Spørsmål fra Tor om hvorvidt formannen har dobbeltstemme eller ikke siden det er seks 
ordinære medlemmer i styret. 
 
Arbeidsplan: 

1. Fylkesvei 57. Omlegging og vedlikehold. Anne setter seg inn i veiens historie.  De som 
arbeider med veisaken er Bjarnhild, Alvin, Roar Arne Robertsen og Mari-Ann. Anne 
prioriterer å sette seg inn i veiens historie. Kommunen må aktiveres for å arbeide mot 
fylkeskommunen. Anne undersøker tidsfrister – når skal fylkestinget behandle dette? 

2. Kystsoneplanen – etablering og flytting av oppdrettsanlegg pluss oppfølging av eksisterende 
anlegg. Ingen høringer i 2016 så vidt vi kjenner til. 

3. Skolen. Vi avventer. Spørsmål om mulig tilbakeføring av 1-4 klasse ble luftet. 
4. Beredskapsplan. Rekvika har telefon nå.  
5. Mobildekning Rekvika m omegn. Mari-Ann og Bjarnhild arbeider videre med dette. Arild 

Pedersen har foreslått at vi legger fiberkabel i lag med Telenor, pris om lag 70 000 kr. Tor 
undersøker pris fra Nordix.  

6. Kontakt mellom grunneiere som ønsker å selge boligtomter og kommunen. Kai Johansen og 
Ragnhild arbeidet med dette tidligere. 

7. Vann i bassenget. Mari-Ann jobber videre med dette. 
8. Strømforsyning til havna. De frammøtte kjenner ikke denne saken. 

 
Saker til eventuelt: 
Anne tar kontakt med Mari-Ann for å få oversikt over de sakene hun er usikker på. 
Kopimaskin på skolen. Tor har ansvar, den må på servise. Dan har stor nok bil og hjelper til med 
dette. 
 
Neste møte: Onsdag 9. mars klokka 19.00 på Grendehuset.   


