Valnesfjord nærmiljøutvalg
Referat fra styremøte 12.november 2019
Møteformalia
Sted: Valnesfjord skole
Tidspunkt: 12.11.2019 kl 19.30 - 21.30
Til stede: Herdis, Marianne, Gunn-Helene, Melanie
Meldt forfall: Håkon, Kay-Espen
Referent: Melanie

Saker
Åpning av møtet.
Valg av referent.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjenning av referat fra forrige møte.
25/19 Dialogmøte 27.11.2019 forberedelse
a. Informert om at NkNETT kommer på møte, Marianne skal fortelle om fordeler og ulemper ved å være
NkNETT kunde
b. Herdis tar ordet i forbindelse med trafikksikkerhet
c. Gunn-Helene tar ordet i forbindelse med Hjerteløypa
6. 18/19 tilbakemeldinger utopiworkshop og forberedelse oppfølgeren
a. Vellykket arrangement, mange som ikke var med ville sikkert mene at det var et bra arrangement når de
først hadde vært med.
b. Savnet ungdommen på arrangementet – hva skal vi gjøre for å få dem med? Større personlig reklamering
på skolen, be kjente foreldre at de tar med ungdommen sin, henge opp plakater på Fauske vgs, Bodin vgs.
og Bodø vgs
c. Flyeren var veldig fin. Vi sier ja til flyer i postkassene – mer farge/farget bildet på flyer? – Kay-Espen sin
oppgave
d. Mat og servering – Vi var fornøyd med russegruppen. Vi ble lovet sponsing av COOP Nordland, men vi
fikk ikke redusert faktura med 500 kr. Kay-Espen må ordne opp. Marianne blir sammen med de som
kjøper mat til oppfølgeren for å sikre at det kjøpes mat fra lokale matprodusenter. Kan Kay-Espen spørre
russegruppen om de har lyst til å være ansvarlig for mat og servering den 25.januar 2020?
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e. Rapport –lages i uke 46 av Ove og Vivi og Melanie lager en innledende til rapport og sender den til styre
før sending til Vivi og Ove.
f. Dato for oppfølgeren er 25.januar 2020.
g. Konkret planlegging av oppfølgeren på styremøte i 3.desember 2019, kl. 19.30 på Valnesfjord skole
23/19 Møte med fylkesråden om trafikksikkerhet i Valnesfjord – informert om referatarbeidet til møte og om
pressemeldingen som sendes ut. Så snart PM og referatet er samkjørt sendes den til styremedlemmene og bes om
å legge ut på fb og hjemmesiden. Melanie sender tekst fra Herdis om arbeidsgrupppen Trafikksikkerhet til
hjemmesiden og ber Kay-Espen å legge ut der.
26/19 Julegrantenning 1.desember 2019 kl. 16 ved Helse- og sosialsenter
a. Se to do listen som ligger her:
https://valnesfjord.sharepoint.com/:x:/s/styret/EWS5GixXRY9EmFPRG_MAyrMBifr635kbzwkDpppEDSf
ggA?e=BzVdh3
b.
Sak 11/19 Speiderleiren juni 2020 – status?
a. Be Hanne Jakobsen å bli med på styremøte i januar 2020 – Melanie sender invitasjon til Hanne
Eventuelt:
a. Hagegruppen fikk opprettet kjernegruppe til å opprette andelslandbruk i Valnesfjord. Skal kjernegruppen
bli en egen arbeidsgruppe til VNMU? Vedtatt at andelslandbruk blir en egen arbeidsgruppe. Melanie
sender info til Inge Kristiansen og lager liten tekst til VNMU sin hjemmeside.
b. Trafikksikkerhet – skriv fra FAU sendes fra Herdis til alle i styre med frist om lesing og tilbakemeldinger
til Herdis slutten av søndag, den 17.november 2019 (trykk svar til alle for å sende epost til alle fra styre
med info om din egen tilbakemelding for å unngå å ha dobbelt opp)

Neste styremøte 3.desember 2019 kl. 19.30 på Valnesfjord skole
Husk dialogmøte 27.11.2019 kl.18 på Valnesfjord skole
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