Styremøte i Tromsdalen Bydelsråd, mandag 06.12.2010
Sted, tid: Tromsdalen skole, personalrommet, kl: 19:00 – 20:45
Til stede: John Pedersen (leder), Reinhold Fieler (sekretær), Bitten Barman-Jensen (vara),
Per Clausen (vara), Hanne-Therese Ridderseth (styremedlem).
Ikke til stede: Berit Johansen (styremedlem), Charles Jacobsen (styremedlem), Jorunn
Bangsund (vara), Erik Kopke (vara),
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 1: Godkjenning av møtereferat
Møtereferatet fra møte 8.11.10 ble godkjent uten merknader med presiseringer i sak 5.
Sak 2: Gjennomgang post
Skytebane- referat fra forrige møtet i arbeidsgruppen ble oversendt;
Høringsnotat til KVU vegvalg i Tromsømed frist 15.12 til Tromsø kommuneog
Vegvesenet 1.2.2011 (Per Clausen og Erik Kopke får i mandat å lage en uttalelse til
Tromsø kommune som sendes innen 15.12.0210 ;
Sak 3: Orienteringssaker: fra møte på rådhuset med alle bydelsrådene
Alle bydelsråd var tilstede 29.11.2010 i felles møtet mellom bydelsrådene. Tromsdalen
presenterte sine aktiviteter. Bydelsrådene posisjon og legitimitet i det kommunale
systemet var tema.
Sak 4: Skytebanen
Leder viser til tilsendt notat og referat. Bydelsrådet forlanger fortsatt umidellbart flytting
av pistol og rifleskyting som må opphøre i Tromsdalen i året 2010. Bommene må være
åpne til 1. juni hvert år. Bydelsrådet inviterer partiene til diskusjon om dette temaet etter
årskiftet.
Sak 5: Portalen kirkegården
Det var i dag kr. 3 200.- igjen på kontoen som var opprettet til dette formålet. Innsamlet
totalt kr. 14 000.- En del regninger for portalen er betalt.
Sak 6: Møteplan våren 2011
Møter i Bydelsrådet berammes til 10.1., 14.2. og 14.3.2011. Vi prøver å få et møte med
Vegvesenet ved Naimak og alle bydelsråd på fastlandet til et møte om KVU i januar 2011
Sak 7: Websiden
Bydelsrådet har mistet domenen www.tromsdalen.org og har fått ny domene
www.tromsdalen.info . Alt fra 1.1.2009 til og med i dag skal legges over i den nye
domenen, dvs. referater, årsmøter, reklame, etc. FAU’ene, skoler, kommunen, etc. skal
informeres om den nye websiden.
Sak 7: Eventuelt
Ungdomsklubb: Bydelsrådet må på nytt ta opp ungdomsklubben og etterlyse tiltak fra
kommunens side. Vi må følge opp ungdomsklubben i den nye skolen, og om det er avsatt
budsjettmidler til den.

Referent: Reinhold Fieler

side - 1 –

