Referat for årsmøte i Karlsøy utviklingslag 05.04.2012 
Tilstede: 14 stykker 
1.      Møtet ble åpnet av leder Tove Hansen 
2.      Tove P. Hansen ble valgt til møteleder og Terese Karlsen ble valgt til referent. 
3.      Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 
4.     Årsberetningen ble gjennomgått og ble godkjent 
5.     Regnskap ble ikke ferdig til årsmøtet på grunn av skifte av kasserer midt i perioden og skal derfor godkjennes på møte i utviklingslaget som skal holdes i løpet av mai måned 2012. 
6.     Valg: 
Tove P. Hansen, leder           gjenvalgt           til 2012 
Hanne Nilsen                         valgt for 2 år     til 2014 
Ismael Nordin                        valgt for 2 år     til 2014
Steinar Karlsen                   gjenvalgt          til 2012
                        Valgkomite: Grete Haugen og Terese Karlsen
7.     Innkomne saker: 
       Svein Egil tok opp flere problemstillinger med at OVF som eier av store deler av øya ikke er på banen når det gjelder Karlsøyas framtid. Dette gjelder særlig i jordbrukssektoren.  Svein Egil lager et skriv om saken som tas til formannskapet før det tas videre til Fylkesmannen, Knut Werner Hansen og Knut Nergård
Kommunestyret skal avholde sitt junimøte på Karlsøy etter invitasjon fra Utviklingslaget. Møtedelen planlegges avholdt på Festivalen og bespisning på Gammelskolen
Ryddeaksjon: Det er gjort avtale om fjerning av de to siste bilene etter fjorårets aksjon. I år skal pumpehuset males. Styret i Utv.laget får fullmakt til å bestemme fargevalget. Det er videre viktig at det vaskes og ryddes både på Festivalen, Gammelskolen og ellers i bygda før sommerens besøk av kommunestyret og eventuelt dronning Sonja.
Stedsutvikling: Forprosjektet til stedsutvikling går sin gang med innleid konsulent og styringsgruppe i spissen. Prosjektet har fått ca. 250.000 fra Troms fylke og Karlsøy kommune. I løpet av våren vil det bli avholdt møter med kommunen og fylket, og det vil bli presentert en sluttrapport som peker ut veien videre.
8.     Uviklingslagets videre aktivitet: 
Møte med OVF 12. mai. 
Arbeidet med postgangen her på øya videreføres 
Verneplanen må leses nøye og det blir en gjennomgang av den på møtet i mai. 
Møtet hevet kl. 17:05 
Referent: Terese Karlsen


  

 


