Møtereferat komiteen for motorferdsel Ibestad Kommune.

Dato: 08.03.2016
Kl 1800-2000

Til Stede:
Dag Sigurd Brustind, Rolf Nordhaug, Knut Børge Meyer, Oddvar Samuelsen
Ikke møtt:
Bjørnar Røck, Marvin Eliseussen
Sak 1. Åpning av møtet.
Ordfører Dag Sigurd Brustind åpnet møtet med informasjon om regelverket rundt arbeidet
med å utarbeide scooterløyper i kommunen, der vi i første omgang kan prøve å få til en løype
på hver av øyene.
Det ble også grundig gjennomgått hvordan vi kan gå frem med valg av løype traseer samt at
løypene er offentlig og skal gjelde likt for alle.
Vi må også i samarbeid med grunneiere se om det er spesielle ønsker/begrensninger som de
eventuelt vil ha med, som antall dager, tidsrom. Etc.
Alle møtene skal protokollføres.

Sak 2. Valg av referatkontrollør
Komiten valgte Oddvar Samuelsen som ansvarlig for møtereferater.

Sak 3. Godkjenning av innkalling av saksliste
Sakslisten ble ved innledningen av møtet gjennomgått av Dag Sigurd Brustind.
Sak nr 1. Konstituering, ved ordfører
Sak nr 2. Informasjon om fylkesmannens kurs vedrørende scooterløyper, ved leder Rolf
Nordhaug.
Sak nr 3. Mandat og arbeidsform, etablering av scooterløyper i kommunen.
Eventuell søknad om permisjon rettes direkte til leder for komiteen, Rolf Nordhaug.

Rolf Norhaug har vært på kurs i Tromsø hos fylkesmannen. Kurset gav innblikk i hvordan
man kan etablere scooterløyper i en kommune.
Sak 4. Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vi har ingen forrige møter i denne nye komiteen og føre referat for.

Sak 5. Og videre

Eventuelt
Komiteen diskuterte videre fremgang for løypetraseer på begge øyene, der vi ser på mulighet
til og legge traseer.
Vi har også diskutert viktigheten med og legge traseer på sikre plasser for og unngå/minimere
rasfare og sikre løyper.
Det må fremskaffes kart fra teknisk etat over begge øyene med merket gruneier eiendommer
på, her har Rolf Nordhaug vært i kontakt med Trond Hansen som har lovt og printe ut kartene.

Agenda for neste møte.
Sak nr 1. Få tegnet opp mulige traseer.
Sak nr 2. Få oversikt over grunneiere på valgte traseer.
Sak nr 3.

Neste styremøte Dato: 07.04.2016 Kl 1730
Møtets varighet: 1800-2000

