
STYREMØTE 
LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG 
 

Dato: Tid og sted: Til stede: Forfall: 

10.06.21 1900, Lakselvbukt skole Rune, Trygve og Jeanette 
Per Helge Engen for å informere 
om sak 1. 
 

Kine, Bjørn 

 
 

M Ø T E R E F E R A T 
SAK NR./SAK: VEDTAK: 

1 Høring, prinsippsak skolestruktur 
 
 

Når det gjelder oppsummeringen om den 
faglige kompetansen så kan det ikke 
sammenlignes fra den ene distriktskolen til 
den andre, siden det er store forskjeller. 
 
Viktig punkt på side 21 angående skolen som 
distriktssenter og knutepunkt i et 
lokalsamfunn.  
 
Transport og økonomi- lønnsomheten med 
sentralisering av elever.  
 
Senterstrategi. 
 
Frist 29.08 
 
 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 
 
 
 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

2 Etter ordførermøte 27.05.21 
 

• Søknad midler til Formannskapet 

• Tomteområdet ved Husflidshytta og 
oppover 

 
Vi har purra på om spørsmål om det kan bli 
behandlet på neste formannskapsmøte 29.06 
 
Lakselvbukt utviklingslag har i avtale med Coop 
nord fått rett til å disponere området til 
møteplassen ved lagerbygning. Viser til avtale 
med Coop nord på Google disc. 



• Sjøsamisk senter/reiselivsprosjekt – 
utarbeide skisse til prosjekt, koble 
på Labba, Gaisi 

Vi vil investere bord og benker, bålpanne og 
lignende og vil ha rett til å fjerne dette ved 
eventuelt brudd på avtale med Coop nord. 
 
Sjøsamisk senter – sette opp en arbeidsgruppe 
for å utarbeide et forprosjekt. Invitere Niklas 
Labba, Gaisi. Dette blir til høsten. 
 

OPPFØLGING: 

 
Tomteområdet ved Husflidshytta og oppover – 
154/16   Hvem er eier?  
 
 
 
 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

3 Møteplassen ved butikken. 
• Søknad 

• Tilbud? 

• Framdrift 

• Hvem gjør hva videre? 
 
 
 
 

 

 
Søknad sendt og etterspurt om en den blir 
behandlet på førstkommende 
formannskapsmøte. 
 
Venter på tilbud fra Hans Arild Jensen. 
Hatt kontakt med Tor Arne Severinsen også da 
han tilfeldigvis stakk innom møteplassen og 
venter på et tilbud fra han eller om man får 
det gratis, dette er enda uklart.  
Framdrift avhenger av hva slags midler man 
har tilgjengelig. 
 
 
 
 

OPPFØLGING: 

 
 
 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

4 Møte med Lyngsalpan verneområdestyre 
22. juni kl 1500 

 
Tema for dette møtet vil være 
besøksstrategien for Lyngsalpan lvo og 

 
Håper flest mulig fra styret kan delta. 

OPPFØLGING: 



de tiltak som til nå er gjort rundt 
området. Videre ønsker vi innspill fra 
dere på om vi skal gjøre noe i forhold til 
parkering/toalett/informasjon ved 
Goverdalen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

5 Bord i Gapahuken.  
Jeanette har fått tilbud. 
 
 

 
Jeanette etterspør et tilbud til angående et 
bord med 3 føtter forankret i betong. Også en 
skisse av hva han har tenkt. 

OPPFØLGING: 

 

SAK NR./SAK: VEDTAK: 

6 Eventuelt 
 
Veiskade Sørstraumvegen 
 
Møteplan etter sommerferien. 
 
 
Neste møte tas det opp en tidligere utsatt 
sak, der man tar opp styrekultur/holdning, 
styreavgjørelser og styreansvar, hva som 
forventes av styremedlemmer. Viktig at alle 
kan møte. 

Sendt inn sak til GATA MI på Tromsø kommune 
angående veiskade. 
 
 
25.08 kl 19.00  
22.09 kl 19.00 
 
meld avbud i god tid slik at man kan kalle inn 
vara. 
 
 

OPPFØLGING: 

 

 
Møte hevet ca 21.15 


