Styremøte i Tromsdalen Bydelsråd 18.04.2016
Sted, tid: TUIL Arena kl. 18:00 – 20:00
Til stede: John Pedersen (leder), Marlene Uvsløkk, Torstein Myhre, Lillian Berger, Torstein Steingård,
Lars Ole Strandmo, Hilde Lind Olsen, Birger Tokle, Hege Villumstad (referent).
Gjester: Charles Jacobsen og Inge Martinussen. Charles og Inge forlot styremøtet etter overlevering
av sine pågående saker.
Ikke til stede: alle tilstede
Styreleder innledet møtet ved å be hhv Inge M og Charles J og om å redegjøre for sine respektive
pågående saker.
Inge M, geografisk midpunkt:
- Innmåling, avstander er ikke på plass per t, men stien er høgd og merket med rød spray. Det
geografiske midtpunktet er også merket midlertidig med spray.
- Tromsprodukt kan produsere skiltene. Bestiling er ikke levert per t.
- Troms fylke ønsker å være med skiltene_med logo?
- Gutta på skauen har fått bestilling på benk(er). Skal Gutta på skauen også brukes til å sette
opp skiltene?
- Når alt er på plass og prosjektet er ferdigstilt skal det rapporteres, frist er til høsten
Charles J., lekeplasser m.m.
Lekeparken Anton Jakobsens vei:
- Det står 10-12’ på konto, øremerket til bl.a. asfaltering av sykkelsti i lekeparken
- Det er søkt Sp 1-fondet om midler til lekeapparater. Søknaden er sendt i Charles sitt navn, på
vegne av Tromsdalen bydelsråd
- Det har vært gjort veldig mye arbeid på dugnad av tilliggende naboer
- Korrespondanse i saken oversendes til John
Fergevn. «lekeparken»
- Bydelsrådet har per t ikke mottatt noen skriftlig tilbakemeldinger på sine forespørsler og
purringer ift status for området. Bydelsrådet er imidlertid kjent med at kommunen
planlegger å regulere til boliger med den hensikt å sette opp boenheter for personer med
psykisk og fysisk svekket funksjonsevne.
- Tromsdalen Bydelsråd ble for flere år siden tildelt 200tusen av «eldremilliarden». Disse
midlene var tenkt å benyttes til oppussing av huset/lekeparken slik at det kunne være en
hyggelig møteplass i Fergeveien, som også kunne benyttes av naboer og barn i området. De
200tusen er øremerket til eldretiltak og kan ikke benyttes til annet.
- John P. er inhabil i saken da «hans» etat er involvert og John P. er satt på saken om
boenhetene, som enhetsleder for Helse på fastlands-Tromsø.
- Lars Ole foreslår at nabogruppa i Fergevn. inviteres til neste styremøte og informerer om sitt
arbeid i saken. Lillian Berger følger opp dette, og ber gruppa forberede et skriv de tar med
seg til bydelsrådet og som styret kan behandle på møtet.
Veisaker i Tromsdalen, bl.a. bussslusa i Isbjørnveien.: Korrespondanse oversendes John P.

Charles stiller seg til disposisjon ifm oppfølging av lekeparken i Anton Jakobsens vei og vil også være
disponibel ift spørsmål m.m. knyttet til øvrige saker han har vært tilknyttet til.
Sak 1: Konstituering av nytt styre. Fordeling av roller og oppgaver.
Jfr vedtektene konstituerer styret seg selv.
1) Nåværende regnskapsfører ønsker ikke å videreføre sin arbeid for bydelsrådet. Jobben består i å
føre et enkelt regnskap, og dette kan ivaretas av et fast styremedlem.
Styret velger Torstein Steingård som regnskapsfører.
2) Styret velger å ikke ha en fast sekretærfunksjon og lar denne oppgaven gå på omgang
3) Som nestleder i bydelsrådet ble Lillian Berger enstemmig valgt
4) Som web-ansvarlig ble Hege Villumstad valgt
Møteplan
Styret i bydelsrådet møtes 1 gang per måned. Onsdager kl. 18 settes som fast dag og tidspunkt.
Vedtak: Styreleder setter opp forslag til møtedatoer og sender dette ut til styremedlemmene.
Sak 2: Gjennomgang av vedtekter
Styreleder gikk gjennom vedtektene for bydelsrådet, formålet og geografisk område.
Kun faste styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Varamedlemmene har frivillig oppmøte. Ved varslet fravær av et ordinært styremedlem innkalles
varamedlem jfr hhv 1. og 2. vara. Varamedlem som innkalles slik får stemmerett i det aktuelle
styremøtet. Bydelsrådet faste styremedlemmer oppfordres til å si fra i god tid dersom han/hun ikke
kan møte.
Styreleder understreket at styret bør etterstrebe enighet og stå samlet i saker, unngå
kampvoteringer og splid. Arbeidet i bydelsrådet er frivillige, ubetalte verv.
Sak 3: Post
Tromsdalen bydelsråd disponerer en postboks for brev, fakturaer m.m.. Nøkkel til denne er hos
styreleder John Pedersen og regnskapsfører Torstein Steingård.
Sak 4: Oppfølging av saker fra årsmøte
Vedr et foreslått folkemøte i skytebanensaken:
1. Få til et formelt møte med JIO for å lande en dato for et folkemøte. John P. følger opp dette.
2. Invitere til folkemøte på TUIL Arena
Hege Villumstad følger opp årsmøtets vedtak og utarbeider en uttalelse om skytebanesaken fra
bydelsrådet. Uttalelsen sendes ut som en pressemelding. Utkast distribueres til styremedlemmene
via e-post før utsendelse.
Vedtak: Skytebanesaken følges heretter opp av Lars Ole Strandmo, Lillian Berger og John Pedersen.

Gjennomgang av tidsaktuelle andre pågående saker og fokusområder:
Otium
Styreleder informerer kort om status for Otium. Her er det viktig at bydelsrådet følger utviklingen
tett. Bydelsrådet har kjempet for tilgang til sjøen og at de trafikale forholdene blir ivaretatt.
Bydelsrådet har tidligere bekostet fire benker ved sjøen, nedenfor Mandelasletta.
Birger Tokle: Har mottatt en sak vedrørende skogen ved Mandelasletta. Noen har bodd der i telt
(ikke nå lenger) og det er mye søppel (og også ekskrimenter) i skogen. Styreleder følger opp dette
med kommunen, mtp opprydding. Bydelsrådet foreslår videre at det settes opp søppelbokser i
området. Ryddedugnad i «skogen»?
Vedtak: Marlene Uvsløkk følger opp Otium-saken.
Veisaker
Styreleder redegjorde for historikk og status i saken knyttet til busslusa opp mot Isbjørnvegen.
Bydelsrådet er for lengst blitt lovet at busslusen skal åpnes, av Tromsø kommune.
Videre diskuterte styret veisaker som fjerning av busslomma i Turistvegen nedenfor Spar samt
flytting av bommen ved «Sportskafeen» ned mod «grinda» i Turistvegen.
Vedtak: Disse sakene og øvrige veisaker følges opp av Torstein Myhre, Torstein Steingård og John
Pedersen. Sammen utarbeider de en prioritert arbeidslista over samtlige veisaker på handlingsplanen
til bydelsrådet. Over sommeren inviteres aktuelle komiteledere.
Skytebanen
Se sak 4.
17. mai
Marlene Uvsløkk har booket Asbjørn Jaklin til å holde tale ved minnesmerke for Arnøy-tragedien på
Tromsdalen kirkegård. Bydelsrådet får ikke lenger noe støtte fra 17.-mai-komiteen i Tromsø
kommune. Det jobbes med å få Tromsdalen musikkorps til å stille, men pga tidspress har de bedt om
at bydelsrådet er med å dekker utgifter til busstransport.
Styret i bydelsrådet oppfordres til å delta dersom anledning til arrangementet. Marlene Uvsløkk
følger opp og ser det hele i havn.
Vedtak: Styret bevilger 5.000,- til Tromsdalen musikkorps.
Tromsdalsdagen
Styreleder og Marlene Uvsløkk redegjorde for siste års gjennomføring og hvorfor det ikke ble noen
Tromsdalsdag i 2015. Årsak: laber interesse og lavt oppmøte.
For 2016 foreslår bydelsrådet en kultur-/elvevandring i dalen med aktiviteter langs elvedalen. Tips
om ressurser som kan bistå bydelsrådet i dette arbeidet er Hans Ragnar Mathisen og Alf Konrad W.
Vedtak: Bydelsrådet setter dato og ansvarlig for årets Tromsdalsdagen på neste styremøte.

