Valnesfjord nærmiljøutvalg
Referat fra styremøte 21.8.2019
Møteformalia
Sted: Valnesfjord skole
Tidspunkt: 21.8.2019 kl 19.30 til 22.00
Til stede: Ove Jakobsen, Geir Lærum, Nansy Schulzki, Gunn-Helene Joakimsen, Vivi Storsletten, Hanne Løkås
Veigård, Kay-Espen Pettersen, Herdis Kyed, Melanie Merz
Meldt forfall: Vegard Dybvik, Carl Eliassen, Marianne Haugane, Håkon Byberg
Referent: Melanie Merz

Saker
1. Sak 18/2019 Presentasjon arbeidsmåter og planlegging utopiworkshop oktober 2019
Ove og Vivi forklarte formål med utopiworkshop, presenterte ett eksempel fra gjennomført workshop i Gildeskål
kommune, forklarte fire forskjellige metoder for workshop (Open Space, Sokratisk dialog, refleksiv dialog,
Worldcafé). Deretter fortalte Hanne, Geir og Nansy fra tidligere workshop og intensjonene bak. Videre formulerte
VNMU forventninger til kommende workshop og ønsket om å få deltakere på tvers av generasjoner, og ut ifra disse
ble det foreslått å bruke sokratisk dialog som metode på første workshop i oktober. Open space kunne være aktuelt å
bruke på oppfølgingsworkshop våren 2020.

Workshopen skal vare 4 timer fra kl. 11 til 15 på lørdag, den 26.oktober 2019. Det ble foreslått av Ove og Vivi
følgende program for dagen:
•

Innlegg ordfører/rådmannen

•

Innlegg Ove

•

Innlegg Vivi

•

Første runde med sokratisk dialog
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•

Pause

•

Andre runde med sokratisk dialog

•

Konklusjoner

Materialer, teknisk utstyr: Leiret, 2 tavler, mikrofon og lydanlegg trengs
Servering: mat som ble laget av elevene?
Møte for planlegging av workshop og reklamering: 2.september 2019, kl. 19 på Søstrene Suse. Melanie sender
invitasjon.
2. Sak 19/2019 Status organisering politisk kaffeslabberas 29.august 2019
Herdis og Melanie rigger til bord kl. 12 den 29.august og informerer Kim om tidspunktet slik at han kan sette opp
lydanlegget. Liv organiserer 4 kaker. Plakater er hengt opp, reklame på fb og hjemmesiden er lagt ut. Deltakere fra
alle partier kommer, ordstyrer til arrangement ble forespurt mange, men ingen takket ja til forespørselen. Ble enige
om at dersom Håkon Byberg ikke kan, hilser lederen velkommen og passer på tiden for presentasjon fra hvert
partimedlem og for hver kaffebordrunde/rullering av partimedlemmene.
Arrangementet starter kl. 18.30, VNMU møter kl. 17.30 på Helse- og sosialsenteret
3. Sak 20/2019 Folkehelseuka september 2019 planlegging aktiviteter
21.september kl. 12 til 15 inviterer VNMU til Hjerteverksted for å lage nye hjerter til Hjerteløypa. Herdis og GunnHelene ordner detaljer til arrangementet, Melanie baker kake. Kay-Espen og Melanie ansvarlig for reklamering for
arrangementet etter info fra Gunn-Helene.
4. Sak 21/2019 Status organisering infomøte om parsellhage og andelslandbruk i september 2019
18.september 2019 kl. 18.30 inviterer VNMU til infomøte om parsellhage og andelslandbruk. Sted: Valnesfjord
Skole, folk fra parsellhage Bodø og fra Bodø Andelslandbruk kommer til Valnesfjord for å forklare prinsippene og
for svare på spørsmål fra interesserte. Målet med arrangementet er å sette i gang prosessen etablering av enten
parsellhager eller andelslandbruk i Valnesfjord. Målgruppe: mennesker som ønsker å dyrke i fellesskap og tomteeiere
som ønsker å stille tomt til disposisjon for felles dyrking. Melanie lager plakat, og Kay-Espen reklamerer på fb og på
hjemmesiden. Melanie booker rom og informerer Saltenposten.
5. Sak 22/2019 Status ny hjemmeside, fotoshooting
Kay-Espen presenterte ny hjemmeside som er nesten klar til å ha online. Mangler fortsatt tekster fra arbeidsgrupper,
Kay-Espen skal purre på. Fotografering av medlemmer utsettes til neste møte, bortsett fra Herdis som ble fotografert.
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6. Sak 23/2019 Status arbeid til arbeidsgruppene Stifinnerne, Kvalhornet, Hagelyst, Møtelyst, Trafikk og sikkerhet,
digital infrastruktur
Tas opp på neste styremøte.
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