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ÅRSMØTEREFERAT   21.02.2018 

Tromvik Utviklingslag 

 
Sted: Tromvik Grendehus kl 1800. 

12  stemmeberettige fremmøtt på årsmøtet. 
 

 

Saksliste: 
Sak 1.   Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll. 

Sak 2.   Godkjenning av innkallingen. 

Sak 3.  Årsmelding. 

Sak 4.   Revidert regnskap. 

Sak 5.   Innkommende saker. 

Sak 6.   Forslag til arbeidsplan og budsjett. 

Sak 7.   Valg av leder 

Sak 8.   Valg av styremedlemmer/ varamedlemmer 

Sak 9.   Valg av revisor. 

Sak 10. Valg av valgkomite. 

Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll. 

          

  Ordstyrer:   Tor Hansen 

  Møtereferent:   Peter Utnes  

Protokollunderskriver 1: Ragnhild Kristiansen 

Protokollunderskriver 2: Jorunn Johansen 

 

Sak 2. Godkjenning av innkalling. 

  

Kommentarer/ merknader: Forsøk å velg dato som ikke overlapper med andre 

arrangementer. 

De som ikke har tilgang til internett, ønsker papirformat tilsendt.  

 

Innkalling godkjent.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 3. Årsmelding. 

  

Kommentarer/ merknader: Ingen kommentar. 

 

Årsmeldingen godkjent/ underkjent. 

 

Årsmelding godkjent. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 4. Revidert Regnskap 
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Kommentarer/ merknader: Kasserer Tor Hansen bemerker at tilskudd i år aldri har 

vært så høy. Dette grunnes med et ekstra tilskudd fra kommunen. 

 

Mari-Ann Johansen bemerker at Utviklingslag som har penger på bok kan bli 

straffet ved senere bevilgning fra hovedstyret. Beholdningen bør derfor være 

minimal. Midlene kan blant annet brukes til å betale styremedlemmene for arbeid 

som gjennomføres. 

 

Regnskapet godkjent. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 5. Innkommende saker. 

 1) Helikopterlandingsplass.  
Oddveig Martinsen: Bemerker at helikopter lander på ulike steder, og at det 
kan være til sjikane og uro når det landes tett opp mot husene. 
 
Peter Utnes:  Offisiell helikopterlandingsplass er ved fotballbanen. Ved akutte 
situasjoner må helikopter kunne lande så nært som mulig. Tid er ikke å miste i 
akuttmedisinske situasjoner. 

 
Tor Hansen: Deler meningen til Peter Utnes. 
 
Bjarnhild Olufsen: Bemerker at de som er tilknyttet hjerte- og 
lungeredningsgruppen ikke får beskjed når det er akuttsituasjoner. AMK bør 
benytte seg mer av Tromvik sin beredskap. 
 
Mari-Ann Johansen: AMK bør kontakte hjertegruppa ved akuttsituasjoner. 
AMK kan kontakte brannvesenet, og deretter kan brannvesenet kontakte de 
som er på hjertelista.  

 
Vedtak: Foreslår at plan for akuttmedisinske tilfeller tas inn under 
arbeidsplan. 
 

  Enstemmig vedtatt. 

 
 

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

 Styret foreslår arbeidsplan for neste år som følger: 

Styret ser det som naturlig å fortsette med tidligere og pågående saker. I tillegg 

vektlegges: 

1) Fylkesveg 57. 

2) Havneutbygging og Kystverkets handlingsplan. 

Styret foreslår egen arbeidsgruppe som består av medlemmer av Tromvik 

Utviklingslag, Tromvik Fiskebruk, Tromvik fiskarlag og Tromvik båthavn. 

3) Gjeninnføre SFO ved Tromvik barnehage. 

4) Søke midler fra Gjensidigestiftelsen. 

 

 

Kommentarer/ merknader: 
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Tor Hansen: Tursti ønskes belagt.  

 

Anne Birgitte Fyhn: Kristin Røymo nevnte ved forrige besøk at Tromtinden er 

Tromsø sin flotteste topp. Denne veien bør inn under tursti. I tillegg bør det være 

matlagingskurs i løpet av høsten, og eksempelvis noen kvelder når det nærmer seg 

jul. 

 

Oddveig Martinsen: Deler tanken til Fyhn om at lokal mat og tradisjoner må 

bevares. Blant annet når det gjelder lefsebaking mot jul. 

 

Mari-Ann Johansen: Følge opp mobildekning i Rekvik og DAB-dekning. 

 

Anne-Birgitte Fyhn: Hugo Nilsen i Lerøy er positivt innstilt for spleiselag med 

kommunen hva angår mobildekning.  

 

Tor Hansen: DAB-dekning bygges gradvis ut. DAB-antenner må monteres over 

tak. 

 

Bjarnhild Olufsen: DAB-utbygging tar opptil 10 år.  

 

Anne-Birgitte Fyhn: Mener det bør være en arbeidsgruppe for DAB-utbygging og 

mobildekning.   

 

Roar Robertsen: Mange kloakkanlegg må nå skiftes ut på grunn av pålegg fra 

kommunen. Kommunalt kloakkanlegg slik som skal tillages i Grøtfjord bør også 

tillages i Tromvik. Spesielt siden det også er sjønæring i Tromvik.  

 

Mari-Ann Johansen: Finansieringsmodell for tilknytningsavgift for kloakk er 

kroner 1 i de fleste tilfeller. Finansieringsmodellen for distriktsanlegg er noe 

usikkert. Henviser til formannskapsmøteprotokoll.  

 

Anne Birgitte Fyhn: Mener at Tromvik bør ha samme rettigheter som Grøtfjord når 

det gjelder vann og avløp.  

 

Tor Hansen: Vann og avløp kan levere innstilling, men politikerne er de som 

vedtar. 

 

Anne Birgitte Fyhn: Det kan være en fordel å bruke mattilsynet når det gjelder 

fasiliteter for utedo.  

 

Ragnhild Johansen: Utplassering av toalett må avklares med grunneiere.  

 

Tor Hansen: De som eventuelt kommer til å ligge nedenfor kloakkledning, må ha 

pumpe (estimert kroner 70 000).  

 

Oddveig Martinsen: To personer fra kommunen var på befaring i Tromvik for tre 

år siden. Peter Reinholdtsen mente da at hver husstand må påkoste seg selv. Når 

det inviteres til turisme, bør det også tilrettelegges for toalett fasiliteter. 

 

Mari-Ann Johansen: Vannledning bør legges samtidig som kloakkledning. 
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Tor Hansen: Deler Mari-Ann sitt syn.  

 

Magnar Olufsen: Vann- og avløp fra Tromvik skole må følge regelverket.  

 

Årsmøte fastsetter arbeidsplan som følger: 

 

Årsmøtet ønsker også at styret fortsetter å jobbe med tidligere og pågående 

saker. I tillegg føres etterfølgende arbeidsplan. 

1. Fylkesveg 57. 

2. Havneutbygging og Kystverkets handlingsplan. 

Årsmøte bemerker at styret kan nedsette en egen arbeidsgruppe 

som skal bestå av medlemmer fra Tromvik Utviklingslag, Tromvik 

Fiskebruk, Tromvik fiskarlag og Tromvik båthavn. 

3. Forsette arbeidet med å få gjeninnført SFO ved Tromvik 

barnehage. 

4. Søke midler fra Gjensidigestiftelsen. 

5. Legge til rette for turstier som har merkinger, platting over myrer, 

rydding av skog, nye benker og sitteområder, etc. 

6. Legge til rette for matlagingskurs. 

7. Bearbeide plan for beredskap, og kvalitetssikre at samspillet 

mellom AMK og ulike instanser i Tromvik fungerer. 

8. Følge opp mobildekning i Rekvik og DAB-dekning. Nedsette 

arbeidsgruppe for mobildekning og DAB i Rekvik, Sessøyfjorden, 

Grøtfjorden, Tromvik og omegn. 

9. Legge til rette for IKT kurs. 

10. Kommunalt kloakkanlegg for Tromvik på linje med Grøtfjord må 

følges opp. I tilfelle kloakkledning legges, bør vannledning legges 

samtidig.  

11. Fasiliteter for blant annet toaletter i tilknytning til turisme må 

legges til rette for. 

 

 

Merkander til budsjett:  

Budsjett for 2018 mangler.  

 

Vedtak budsjett: 

Årsmøtet får anledning til å fastsette budsjett for 2018. Årsmøtet gir styret 

fullmakt til å benytte midler så fremst beholdning er minimum 10 000 kroner 

ved neste årsmøte.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7. Valg av leder. 

  

Forslag fra valgkomite: Anne-Birgitte Fyhn. 

 

Andre forslag fra årsmøtet: Støtter valgkomiteens forslag. 

 

Anne Birgitte Fyhn valgt som leder, for 1 år. 
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Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8. Valg av styremedlemmer / varamedlemmer. 

 

  

På valg: Kasserer Tor Hansen, styremedlem Steinar Johansen, 
styremedlem Alvin Berntsen, leder Anne-Birigtte Fyhn, 1. vara Bjarnhild 
Olufsen, og 2. vara Ragnhild Johansen.  
 
2 i styret må velges for 2 år og 1 person for ett år. Leder og vara velges 
for 1 år.  
 

 

Forslag fra valgkomite: 

Styremedlem: Tor Hansen, 2 år. 

Styremedlem: Alvin Berntsen, 2 år.  

Styremedlem: Ragnhild Kristiansen, 1 år. 

Vara: Bjarnhild Olufsen, 1 år. 

Vara: Ole Bjarne Karlsen, 1 år.  

 

Andre forslag fra årsmøtet:  

Vara: Jorunn Johansen foreslås som vara. 

 

Årsmøtet vedtar: 

Alvin Berntsen valgt som styremedlem, for 2 år. 

Tor Hansen valgt som styremedlem, for 2 år. 

Ragnhild Kristiansen valgt som styremedlem, for 1 år. 

 

Bjarnhild Olufsen valgt som varamedlem for 1 år. 

Ole Bjarne Karlsen valgt som varamedlem for 1 år. 

Jorunn Johansen valgt som varamedlem for 1 år. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9. Valg av revisor. 

 

 Forslag fra valgkomite: Arvid Adriansen.  

Andre forslag fra årsmøtet: 

 

Arvid Adriansen valgt som revisor, for 1 år. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 10. Valg av valgkomite. 
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Det nye styret med kontaktinfo: 
Navn Rolle i styret Epost (privat) Telefon 

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

Benedicte Rugås  Styremedlem benedicterugas@hotmail.com  91 14 56 89  

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

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

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

Ragnhild Kristiansen Styremedlem ragnhildleonore@gmail.com 91 11 82 23 

Bjarnhild Olufsen  Varamedlem bjarnhildolufsen@hotmail.com  99 23 72 05  

Ole Bjarne Karlsen Varamedlem olebjkarlsen@hotmail.no 90 61 92 73 

Jorunn Johansen Varamedlem jorh-joh@online.no 41 62 70 46 

    

Lagets navn Tromvik Utviklingslag 

Lagets e-postadresse utviklingslaget@tromvik.no 

Lagets hjemmeside www.tromvik.no 

 
Årsmøtet slutt kl. 2000. 

 

Sted/ dato:    21. februar 2018. Tromvik Grendehus kl 2000 

 

 
Anne Birgitte Fyhn, leder  

 
Ragnhild Kristiansen, protokollunderskriver 1 

 
Jorunn Johansen, protokollunderskriver 2 

 

 
 

 Oddveig Martinsen er på valg. Helene Hermansen sitter ett år til. 

 

Forslag fra valgkomite: Valter Hansen, 1 år.  

Andre forslag fra årsmøtet: Oddveig Martinsen foreslås for 2 år.  

 

Vedtak 

Oddveig Martinsen valgt i valgkomite for 2 år. 

Valter Hansen valgt i valgkomite for 1 år. 

 

Valgkomite konstituerer seg selv.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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