Valnesfjord nærmiljøutvalg
Referat fra styremøte 24.april 2019
Møteformalia
Sted: Valnesfjord Skole
Tidspunkt: 24.april 2019, kl. 19.30 til 21.30
Til stede: Herdis, Håkon, Kay-Espen, Carl, Melanie, Tommy Børli fra Seria AS
Meldt forfall: Gunn-Helene, Marianne
Referent: Melanie

Saker
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning av møtet.
Valg av referent.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjenning av referat fra forrige møte.
Sak 9/2019 ny webside til VNMU, besøk av Tommy Børli fra Seria AS som skal lage ny nettside. Se forslag for ny
meny i vedlagt fil.

Det nye styret har vedtatt menyforslag til hjemmesiden. Tommy presenterte WIPS og styret synes det er enkelt
program. Tommy får tilgang til wordpress for å ta ut det som skal bli med videre til den nye nettsiden fra den gamle.
Kay-Espen og Melanie har et møte i mai (etter 13.mai) for å gå gjennom innhold til gamle nettsiden og for å snakke
om oppgaver til Kay-Espen som kommunikasjonsansvarlig for VNMU. Kay-Espen drar til Bodø for opplæring,
avtaler dato. Top 5 – info om Valnesfjord, styret, kontakt, god-idé postboks, hva skjer i bygda. Seria begynner å jobbe
med Top 5, så kommer resten etter hvert fra oss. Personvernerklæringsmal må tilpasses oss.
6. Sak 10/2019 Presentasjon Håkon prosjekt Kvalhornet – diskusjon om videre arbeid med saken
Området er regulert til alpinanlegg fra før av. Håkon ønsker å skape et alpint idrettsanlegg, men ikke uten at
grunneierne er med. Opprettes arbeidsgruppe “Kvalhornet” for å jobbe med idé-/prosjektskisse, undersøke fordeler og
ulemper med anlegget både lokalt og globalt, snakke med grunneierne og forberedelse til workshop for å høre med
bygda om de er med og idemyldring på hva bygda er med på. Medlemmer til arbeidsgruppen: Håkon Byberg, Bjørn
Viggo Berg, Steinar Nymo
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møte med 60+ til kaffe på en onsdag: 8.mai 2019 møter Håkon, Herdis og Gunn-Helene opp til 60+-kaffemøte.
Håkon tar kontakt med Gudny Hegge og Gunn-Helene for å få til møte.
Hagegruppe: planlagt idémøte etter sommerferie for å presentere konseptene “Parsellhage” og “Andelslandbruk” og
for å kartlegge interesse i bygda. Beplantning Strømsnes tar vi kontakt med Fauske kommune, avd. Park- og
idrettsanlegg (Frank Zahl). Frø- og plantebyttemarkedet 15.juni 2019 ved Håndverksbua.
Møtegruppe: vellykket tur til Graurevatnet, mangler info fra Gunn-Helene og Marianne om flere ideer/tiltak
Bolystgruppe: arrangeres workshop 22.mai, pressemelding sendes, event opprettet på fb, Melanie stikker innom
arrangementet og legger ut info på www.valnesfjord.no
Stifinnerne-gruppe: Det skal bli møte mellom Gunn-Helene, Marianne, Asbjørn og Ståle i forkant av dialogmøte.
Gunn-Helene tar ansvar for møte med Asbjørn og Ståle. Melanie sender melding til Gunn-Helene for oppfølging.
Grønt Valnesfjord-gruppe: 11.mai blir det ryddedag i samarbeid med Fauske kommune. Gunn-Helene og Melanie
organiserer, Melanie tar kontakt med Renee ang. sekker og hansker og henting av sekkene.
Maling lekestativ: Dugnad 3.mai 2019, hva konkret har Gunn-Helene tenkt seg i forhold til organisering av grilling
og drikke? Hvem gjør hva når? Kay-Espen hører med COOP ang. sponsing mat og drikke. Ellers er 500 kr til
disposisjon.
8. Sak 11/2019 Infoboks på Strømsnes - liten postkasse på COOP eller telefonboks på Strømsnes - snakkes om på
neste møte
9. Forberedelse til dialogmøte med Fauske kommune. Les referater fra tidligere dialogmøter. Medlemmer møtes 1
time før selve møte den 7.mai. 2019. Melanie sender invitasjon til førmøte.
10. Eventuelt (Eventuelle saker som ikke står på sakslisten på møteinnkallingen, men som blir forslått når punkt 3
gås gjennom og som blir godkjent av møtet som egen sak, kan tas med her.)

Forslag til neste styremøte: 29.mai 2019, kl. 19.30 på skolen
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