PROTOKOLL
ÅRSMØTE TROMSDALEN BYDELSRÅD

TUIL ARENA 28. MARS 2017 KL. 18:00

Totalt 25 stemmeberettigede fremmøtte
1. Åpning ved leder
Godkjent
2. Valg av møteleder
Foreslått John Pedersen. Godkjent.
3. Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll
Årsmøtet foreslår Per Clausen og Wilfred Karlsen. Godkjent.
4. Valg av møtesekretær
Foreslått Hege Villumstad. Godkjent.
5. Godkjenning av representanter
Samtlige 25 fremmøtte har bostedsadresse innenfor bydelens geografiske område. Styremedlem
Lillian Berger har overvåket innskrivningen. Årsmøte godkjenner representantlisten.
6. Årsberetning
Styreleder John Pedersen leser gjennom styrets årsberetning samt rapport fra veigruppa. Styreleder
kommenterer under rapport fra veigruppa at offisiell åpning av Arthur Arntsens veg vil skje i
forbindelse med Arthur Arntsens 80-års dag.
Kommentarer/spørsmål til veigruppas årsberetning:
Per Clausen: Krokvegen? Sperring for gjennomkjøring fra nord, har bydelsrådet vurdert dette?
Torstein S. i veigruppa bekrefter dette og at de også har foreslått vikepliktskilt ved kirka for å
gjøre det mindre attraktivt å ta «snarveien».
Wilfred Karlsen: Er det planer om å legge E78 under lokk? Torstein Steingård kunne bekrefte at
Tenk Tromsø-prosjektet har flere tanker i og rundt Tromsdalen, blant annet buss-/gangbru som
vil komme over ved Rallkattlia . Vei under lokk var ikke med i Tenk Tromsøs presentasjon.
Fra salen; Hvilke trafikale forhold tenkes det på ifm Fergevgn? Tegninger? Er omsorgsboligene
ferdig tegnet Torstein S.: Mertrafikk pga planlagte omsorgsboliger, snedepot og trafikken
knyttet til Spar-butikken. John P om tegningene: De siste tegningene hvor det er blitt gjort noen
endringer er nok ikke lagt ut offisielt ennå.
Fra salen; Fergebakken; mye trafikanter ihensynetas ikke, plassering av snødeponi m.m.
Rapport for Fergevn Barnepark samt Paintballbanen v/ Lillian Berger. Kommentar fra salen:
Bydelsområdet må være oppmerksom på at kommunen vil forsøke å bruke kun en mindre

omregulering for å unngå å måtte gjennomføre konsekvensutredninger. Krav om fullverdig
erstatningsplass oppfylles ikke. Og hva skjer dersom det likevel ikke blir omsorgsboliger der?
Styremedlem i bydelsrådet, Lars Ole Strandmo, understreket at det fortsatt er viktig med et sterkt
engasjement fra den lokale aksjonsgruppa.
Rapport med bydelsrådet status i skytebanesaken leses gjennom av styreleder John Pedersen.
Etterfulgt av kommentarer fra salen:
Wilfred Karlsen: Et vedtak om riving er like rundt hjørnet. Det er betydelig forurensing og dette
jobber aksjonsgruppa med å få belyst. Aksjonsgruppa ønsker at bydelsrådet bidrar til å få ryddet
i overflate-skrot i og rundt skytebanene.
Harald Johnsen: Det første som må gjøres ved vedtak om riving er å fjerne bommene.
Replikk Lars-Ole Strandmo: Det kan være farlig for saken dersom aksjonsgruppa satser for hardt
på «forurensingskortet» iom at det er snakk om store beløp, bør heller prioritere å få endelig
vedtak på stenging. Forurensning vil måles etter at banene er stengt og skyting avviklet. Ønsker
for øvrig å takke Wilfred og Hanne Johnsen for aksjonen sommeren 16.
Wilfred Karlsen: Viktig at alle nå holder trykket oppe.
Fra salen: Hva slags type forurensning blir det av leirduer? Svar fra Wilfred Karlsen; de
inneholder PAH, som er et farlig stoff. Mengden av leirduerester i Tromsdalen er enorm.
Replikk Birger Tokle: Bydelsrådet har over mange år bidratt med støtte til saken og det siste året
også faktiske midler til folkeaksjonen.
Rapport om geografisk midtpunkt v/Lars Ole Strandmo; det jobbes fortsatt med å få på plass
gapahuk. På spørsmål fra salen om benker, svarer LOS at det skal ingen benker opp på et fjell!
Rapport om 17. mai og Perpetuum v/Marlene Uvsløkk. Hun oppfordret årsmøtet til å stille opp på
17.mai-markeringa på kirkegården. I 2017 er det Birger Tokle som vil stå for talen på markeringa.
Kommentar fra salen om ikke bydelsrådet også husker andre kulturminner i dalen. Dette kunne
styret svare bekreftende på da kulturminner står på handlingsplan for kommende periode. I
Perpetuum-saken refererte Marlene til interpellasjon vedlagt årsberetningen.
Rapport om Facebook og web v/Hege Villumstad. Facebook-siden har en fin utvikling. De fremmøtte
og generelt beboere i Tromsdalen oppmuntres til å dele saker på siden, fordi deling gir mer aktivitet
og engasjement. Web-siden holdes rimelig oppdatert, brukes for det meste til å legge ut protokoller,
dokumenter m.m.
7) Regnskap. Torstein Steingård loser årsmøtet gjennom regnskap og balansen for 2017.
Spørsmål til regnskapet fra Per Clausen: Er lekeplassen i Anton Jakobsens vei ferdig? Charles
Jakobens: Lekestativ ikke montert, vil bli gjort når telen går ut av bakken.
Spørsmål til balansen fra Per Clausen: Er noen av midlene på kontiene øremerket? Torstein St.: Ja,
midlene fra «eldremilliarden», konto nr.1921, er øremerket til eldre.

Replikk fra Bitten Barman-Jensen: Ser gjerne at midlene faktisk blir brukt, til eldreformål. Om ikke
risikerer vi at midlene må «tilbakebetales» fordi de står urørt.
Enighet om at bydelsrådet inviterer til møte med eldrerådet når Otium nærmer seg ferdig.
Regnskapet vedtatt, enstemmig.
8) Revisjonsberetning. Torstein Steingård leste opp revisors beretning for 2017.
Revisjonsberetningen tatt til etterretning, og godkjent.
9) Styrets forslag til handlingsplan. Lest gjennom av styreleder John Pedersen.
Mht til siste punkt i handlingsplanen kommenterer John P. at bydelsrådet vil ta et initiativ ovenfor
Tromstun ungdomsskole for et møte.
Per Clausen: Tidspunkt for åpent folkemøte i skytebanesaken? John P. bekrefter at det foreløpig er
tenkt i løpet av mai, og at Fylkesmannen har bekreftet ønske om å delta. Årsmøtet oppfordrer
Fylkesmannen til å forberede seg godt.
Mht til åpent folkemøte ble årsmøtet enig om at bydelsrådet tar initiativ til felles forberedelser og
samarbeid med folkeaksjonsgruppa og Gutta på skauen.
Replikk Birger Tokle: Viktig at media inviteres til folkemøte.
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan.
10) Budsjett. Torstein Steingård loser årsmøtet gjennom styrets forslag til budsjett.
Budsjettert underskudd på 37.500.
Forslag til budsjettet v/Per Clausen: Ønsker at bydelsrådet synliggjør sin støtte, ved å bidra med
20.000 til miljøundersøkelse av forurensingen i skytebanesaken. Midlene tas med 10’ fra post 7790
og 10’ fra EK. Dette vil øke budsjettets budsjetterte underskudd til 47.500.
Wilfred Karlsen: Oppfordrer bydelsrådet til å bevilge disse midlene, men også å søke kommunen om
bidrag. Kommunen har bidratt med store summer til skytterne.
Årsmøtet vedtar enstemmig Per Clausens forslag. Torstein Steingård omdisponerer og korrigerer
forslag til budsjett. Styreleder John P. noterer WKs forslag om å søke kommunen om støtte.
Budsjett 2017 godkjennes med de endringer vedtatt ovenfor.
11) Valg av styreleder og styre. Valgkomiteens forslag leses opp av John Pedersen da ingen av fra
valgkomiteen har møtt opp.
Forslag til styreleder, John Pedersen, enstemmig valgt ved akklamasjon.
Styremedlemmer på valg:
Torstein Myhre. Valgkomiteen innstiller Bjørn Andreassen.

Benkeforslag fra årsmøtet: Torstein Myhre. Det stemmes; 16 stemmer for årsmøtets forslag.
Torstein Myhre gjenvelges for to nye år.
Hege Villumstad. Valgkomiteen innstiller Hege Villumstad på gjenvalg. Valgt.
Marlene Uvsløkk ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Peder Hatlen. Valgt.

Styremedlemmene Lillian Berger, Torstein Steingård og Lars Ole Strandmo var ikke på valg.
Samtlige nye og gjenvalgte styremedlemmer er valgt for to år. Styreleder velges for et år.
Varamedlemmer:
1. vara Birger Tokle stiller sin plass til disposisjon. Valgkomiteen innstiller Lena Evensen. Valgt.
2. vara Hilde Lind Olsen ønsker ikke gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Charles Jakobsen. Valgt.
3. vara uteglemt årsmøtet 2016. Valgkomiteen instiller Anna-Brith Arntsen. Valgt.
Som valgkomite 2018 foreslå årsmøtet:
Birger Tokle
Hilde Lind Olsen (ikke forespurt i skrivende stund)
Årsmøtet godkjenner valget.

Kl. 19: 46 Årsmøtet lukkes. John Pedersen takker for oppmøtet – og fornyet tillit. Vel hjem.

Hege Villumstad
Møtesekretær

Vi bekrefter at årsmøtets protokoll er ført i tråd med hvordan møtet ble gjennomført:

PER CLAUSEN

Vedlegg: Deltakerlister

WILFRED KARLSEN
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