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     Referat fra styremøte  
  Tromvik utviklingslag Ref: 2017s3 23. februar  2016 kl 19:00 

Referent:		Peter	Utnes	 Sted:  
Grendehuset 

 

Innkalt:	Benedicte	Rugås,	Tor	Hansen,	Alvin	Berntsen,	Peter	Utnes,	Bjarnhild	Olufsen,													
															Anne	Birgitte	Fyhn,	Ragnhild	Johansen,	Steinar	Johansen	
Forfall:	Steinar	Johansen 

Sak nr.  Sak Kommentar og behandling 
Referat
-saker 

Lys på moloen 

Utredning om 
ringvirkningsanalys
en for Tromvik 

Lys på moloen 

JM Hansen har ordnet lys i 2 av 5 stolper. Tromvik Havn vil holde 
styremøte neste uke, og denne saken vil da videre behandles her.  

Vedtak: Utviklingslaget gjør ingenting videre med denne saken. 

Utredning om ringvirkningsanalysen 
 
Peter har per 21. februar hatt møte med seniorforsker Roy 
Robertsen (Nofima) og analytiker Tom Sebulonsen (Capia). Det har drøyet 
på siden dette er noe som de har vært nødt til å ta innemellom slagene. 
 
Hovedtemaet var å diskutere aspektene og kostandsoverslag for 
ringvirkningsanalysen.  
 
For Tromvik har man bedt dem om å primært se på fiskeri og 
ringvirkinger siden det er denne næringen som skaper mest verdiskapning 
her. Sekundære næringer vil være turisme og landbruk. Disse vil ikke 
bidra så mye, og om man skal se på de næringene i tillegg er man redd 
analysen vil koste for mye til at man kan få den finansiert. En slik analyse 
koster 500 - 2000 kroner / timen for å få utført. Ba også om å få tilgang til 
rådata, men de var noe usikre på om dette ville la seg gjøre av hensyn til 
personvern.  
  
Vedtak:  

- Venter på kostnadsoverslag samtidig som det parallelt blir 
jobbet med saken opp mot kommunen og fylket. 

- Alvin Berntsen tar kontakt med Frid Fossbakk 
(vararepresentant, Høyre, 
frid.e.fossbakk@tromso.kommune.no). 

- Peter Utnes tar kontakt med representant for samferdsel i 
kommunen og Bjørn Kavli.  

- Engasjerer Roar Robertsen og veigruppa til å jobbe litt med 
saken. Roar får ansvar å få tak i tall fra fiskebruket.  

2017-6 Konstituering av 
styret 

Steinar Johansen frafaller seg selv i styret på grunn av mye bortreisning.  
 
Forslag til konstituering er som følger: 
Nestleder: Benedicte Rugås  
Kasserer: Tor Hansen 
Sekretær: Peter Utnes 
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Vedtak: Forslag støttes og vedtas. 
2017-7 Årsmøtet for 

utviklingslagene: 
Støtte til Vengssøya 
utviklingslag 

Tromsø kommune foreslår å legge ned barnehagen på Vengsøy. Vengsøy 
utviklingslag har meldt inn en sak om at de går mot nedlegging.  
 
Vedtak: Tromvik utviklingslag støtter Vengsøy utviklingslag og er 
mot nedlegging av barnehagen. Hovedstyret skal arbeide aktivt for å 
beholde eksisterende barnehager og skoler i distriktene. 

2017-8 Årsmøtet for 
utviklingslagene: En 
eller to dagers 
årsmøte? 

Det er unødig kostnadskrevende å ha årsmøte over to dager. Forslag til 
vedtak: Tromvik utviklingslag går inn for at årsmøtet for utviklingslagene 
avholdes i løpet av en dag. 
 
Det stilles også spørsmål ved Hovedstyrets arbeidsoppgaver i forhold til 
budsjett (kilder kan antyde budsjett til NOK 150- 200 000,-), og hvorvidt 
disse midlene bør fordeles over utviklingslagene. Videre vil da 
Hovedstyret erstattes med en arbeidsgruppe som tas i bruk etter behov fra 
utviklingslagene. 
 
Vedtak: 
Tromvik Utviklingslag ønsker at årsmøtet avvikles i løpet av en dag 
slik at midler fraløses fra årsmøtet og kan brukes til andre, viktigere 
formål.  Budsjettet for Hovedstyret og dets arbeidsoppgaver bør 
belyses.  
 

2017-9 Arbeidsplan for 
2017 

Omlegging av fylkesvei 57 forbi rasområdet og vedlikehold 
Denne saken jobbes det aktivt med. Se vedtak ovenfor. 
 
Lys i havna 
Se vedtak ovenfor. 
 
Samarbeid mellom grunneiere og kommunen. 
Hensikten med dette arbeidsmålet er å øke befolkningen i Tromvik slik at 
funksjoner som barnehage, skole, næringsliv osv. opprettholdes / blir 
opprettet.  
  
For å få til dette må det være mulig å sysselsette eventuelle tilflyttere 
permanent gjennom hele året. Det må derfor jobbes parallelt med å få til et 
slikt tilbud. En alternativ strategi vil være å få asylsøkere bosatt i Tromvik. 
Til dette formålet må det avsettes enten eksisterende bygninger 
(eksempelvis ”gammmelkiosken”) og / eller tomter.  
 
Vedtak: Flere utredninger må gjøres. 
 
1.-4. klassetrinn 
Anne Fyhn jobber med å få til skole en dag i uka for 1- 4 klasse høsten 
2017. Forslaget går ut på et opplegg med «Utforskende yttersida-
matematikk» en dag i uka hele høsten. En forsøksordning der 
undervisningen finansieres av midler som inngår i Forskning og Utvikling 
i Anne sitt forskningsprosjekt.  
Anne vil lede opplegget og ha med seg ti studenter som går siste året på 
lærerutdanning for 1.-7. klassetrinn. De ti studentene blir delt inn i par, slik 
at de to og to vil ha ansvar for undervisning som de har forberedt i 
samarbeid med henne – og med bygda. Hver dag har fokus på ett bestemt 
tema. Hvert par studenter har to slike dager.  
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Hvis vi får til dette, kontakter Anne Fiskarlaget og Alvin og velferden og 
hører om de har innspill eller forslag til tema. Også kontakter hun 
barnehagen og høre hva de tenker. 
  
Anne tar kontakt med studieveileder for lærerstudiet ved UiT og studenter 
tilknyttet her. Etter avklaring med eget miljø, tar Anne kontakt med 
Ersfjord skole, Tromsø kommune og Tromvik barnehage. 
 
Opplegget har mest fokus på matematikk – men også andre fag blir med. 
Det blir kunstig å skille matematikk ut som eget fag i småskolen, men det 
kommer til å bli overvekt av fokus på matematikk disse dagene. Det blir 
mye fokus på «grunnleggende muntlige ferdigheter», men elevene skal 
også lage sin egen bok med tegninger, bilder og annet som viser det de har 
jobbet med. Det er mere enn elleve uker i høstsemesteret, så det vil også 
bli dager med hovedfokus på andre ting enn matematikk. 
  
Forsøksordningen tar sikte på at hver dag starter og slutter inne i 
skolebygget, i klasserommet, men at man beveger seg ut i bygda hver 
gang. Første gangen vil alle studentene komme og da vil ungene guide 
dem rundt i bygda. På det viset får ungene vist fram bygda og studentene 
får se bygda med ungenes blikk. 
  
Studentene må skrive oppgaver om det de har gjort der de må forklare 
hvordan de tenkte når de planla undervisningen og hvordan 
undervisningen kan gjøres bedre. 
  
Anne har også vært i kontakt med Magne Olufsen og naturfagfolkene ved 
lærerutdanningen, og de er interessert i å være med på et samarbeid. Deres 
tanker rundt dette er foreløpig uklart. 
 
Vedtak: Anne jobber videre med dette. 

 
Mobildekning i Rekvika 
Saken holdes foreløpig under oppsyn av Utviklingslaget.  
 

 Eventuelt For årsmøtet bemerkes det at eksisterende valgkomite ikke kan foreslå 
medlemmer i kommende valgkomite. 
 
Benedicte Rugås holder løpende registrering for hendelser vedrørende 
FV57. 
Benedicte vil også forsøke via samferdselskomiteen i Troms fylke, om å få 
skilt som anviser til kjetting ved Susannnajorda og Grøtfjord 
(Kjettingplass med kombinert skilt 104 Bratt bakke og 780 Kjetting)  
http://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/dekk-og-
kjetting/Kjettinger+tungbil 
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Styret Tromvik utviklingslag 2017
Rolle Navn Fra Til 
Leder Anne Birgitte Fyhn 

anne.fyhn@uit.no /  99 74 93 57 
2017 2018 

Nestleder Benedicte Rugås 
benedicterugas@hotmail.com / 99 43 45 93 

2017 2019 

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

2017 2018 

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

2017 2019 

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

2016 2018 

1. varamedlem Bjarnhild  Olufsen 
ragnhild.johansen45@gmail.com / 99 23 72 05 

2017 2018 

2. varamedlem Ragnhild  Johansen  
bjarnhildolufsen@hotmail.com / 95 80 83 45 

2017 2018 

Styret innmeldes via ”Samordnet registermelding”. Nyvalgte styremedlemmer sitter 2 år av gangen. Leder og vara velges hvert år. Halvparten av 
styrets medlemmer skal velges på årsmøtet.


