
REFERAT FRA ÅRSMØTE i UNGDOMSLAGET 
Avholdt lørdag 16.mars 2019, med 12 medlemmer til stede. 

 
Sak 6/19 - Årsmelding 2018 - godkjent 
- Det ble arrangert kosekveld i november, med 15 stk. til stede 

- Kystfolktreff arrangert på Esøya for 10.gang, med ca. 100 til stede 

- Stand på julemessa, på Allbrukshuset på Vevelstad 

- Jubileumskrus for Esøya ble laget 

- Nytt batteri til hjertestarteren innkjøpt 

- Laget hadde 76 medlemmer i 2018 

- Mottok kr 7000,- i midler fra kommunen til nytt inngangsparti og ny nordvegg 

- Mottok kr 2000,- i kulturmidler fra kommunen, til infoskilt på Vågsodden 

 

Sak 7/19 - Regnskap 2018  
Lagt fram og godkjent, med et overskudd på kr 11351,-. 

 

Sak 8/19 - Planer 2019 
- Renovere nordveggen, ny trapp og inngangsparti.  

- Sommerkafe 21.juli 

- Male andre strøket på sør - og østveggen 

- Lage innebygd hyllesystem på «scenen» 

- Nytt utedo på Esøya 

 

Sak 9/19 - Tilbud på diverse effekter 
Forslag om å selge ut diverse Hamnøya-effekter til reduserte priser. Enighet om dette. 

Styret får fullmakt til å fastsette prisene. 

 

Sak 10/19 - Ventilasjonsanlegget  
 Dette er ikke i bruk lenger, og det var enighet om å fjerne det. 

 

Sak 11/19 – Valg 
    Leder: Unn Helen Nergård valgt for 1 år. 

     Styremedlemmer: 

     Rigmor Klausen og Beate Andorsen valgt for 2 år.   

     Sigbjørn og Hanne Pettersen ikke på valg. 

1. varamedlem: Sigbjørn Klausen ikke på valg. 
2. varamedlem: Tora B. Wikstrøm valgt for 2 år. 

 
Det ble foretatt kåring av årets ØY-KALL og ØY-KJERRING. 

De utvalgte ble Johan Nergård og Rigmor Klausen. 

De mottok diplom og en elgknagg til Johan, og nøkkelring til Rigmor.  

 
Etter årsmøtet var det servering av bacalao og pizza 

 

 

(Se på den andre siden for referat fra årsmøtet i Grendeutvalget) 



REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRENDEUTVALGET 
Avholdt lørdag 16.mars 2019, med 12 stk. til stede. 

 
Sak 4/19 - Årsmelding 2018 - godkjent 
- Det ble plantet blomster i urnene på kirkegården og på ferjeleiet 

- Det ble organisert Strandryddedag 

-  Innkjøpt 27 LED-lys-armatur. (20 stk. sponset av private) 

- Mottok kr 2000,- i kulturmidler fra kommunen til LED-lysarmatur 

- Arrangerte sommerkafe og betalte HUL tilbake de resterende 7000.- 

- Vevelstad kommune arrangerte infomøte om prosjektet «fremtidens sjønæring», med 

ca. 15 stk. til stede. 

- Sendt brev til Nordland fylkes samferdselsavdeling, om de nye rutene fra 1.11.2018 

 

Sak 5/19 - Regnskap 2018 
Lagt fram og godkjent, med kr 5962,- i overskudd. 

 

Sak 6/19 – Planer 2019 
- Beplanting i urner på kirkegården og ferjeleiet. 

- Strandryddedag 

 

Sak 7/19 – Trafikksikkerhetsplan 
Vevelstad kommune har sendt ut Trafikksikkerhetsplan for 2020-2024 på høring. 

Styret fikk i oppgave å sende innspill. Årsmøtet kom med disse innspillene: Bl.a.: 

snuplass for vogntog/ utvidelse og autovern i «Gudrunbakken»/ generelt dårlige veier.  

 

Sak 8/19 – Kompensasjon for strømbrudd 
Har vært sendt ut informasjon om muligheten for å søke erstatning for strømbruddet i 

nyttårshelgen. Fristen er 31.mars 2019. 

 

Sak 9/19 - Valg 
Samme styret som for Ungdomslaget ble foreslått og vedtatt. 

 

 
TELEFONLISTE til STYRET 

 

Unn Helen Nergård    mobilnr 995 11 905 

Hanne Pettersen  mobilnr  911 71 640 

Sigbjørn Pettersen  tlf nr   750 37 172 

Rigmor Klausen  mobilnr  900 31 481 

Beate Andorsen  mobilnr 916 43 009 

 

 

(Se på den andre siden for referat fra årsmøtet i Ungdomslaget) 
 


