
Møtereferat / Oppsummering

Sak: Møte i Øyrådets styre

Tid, sted: 2021-03-04, Flem skule

Til stede: Karoline Urke Øines, Karianne Urke, Per Olav Vedeld, Terje Slyngstad, Grete 
Vindsnes, Knut Flem, Olav Skarstein, Marion Høistad Bergheim, Bjørn Longva, Uwe 
Kleinhans

Forfall:

Skrevet av: Uwe Kleinhans
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1. Valg av ordstyrer

Ordstyrer: Karoline Urke Øines

2. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen godkjent uten kommentarer.

3. Konstituering av styret

Nestleder: Uwe Kleinhans

Skriver: Uwe Kleinhans

4. Gjenomgang av referat fra forige styremøte 2021-01-19

Nestleder i infogruppa: Olav Skarstein.

Ny leder i bustadgruppa er Per Olav Vedeld.

Ny nestleder i bustadgruppa er Terje Slyngstad.

Årsmeldinga for 2020 har blitt sluttført.

Plakat og innkalling til årsmøte 2021 kom ut som planlagt, og årsmøtet ble gjennomført 17.2.2021.

Hittil har valgnemnda for 2021 følgende medlemmer:

• Rita Kvinge

• Sigrun Kjos Longva

5. Møteplan for 2021

Øyrådet skal ha månedlige møter for å sikre kontinuitet i arbeidet.
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Foretrukket møtetidspunkt: 1 mandagen i måneden, kl 19:30
Leder i Øyrådet kaller inn med 1 ukes varsel.

Neste styremøte er tirsdag 6. april 2021.

6. Gruppestruktur og videre arbeid

Eksisterende gruppestruktur fortsettes med inntil videre.
Skulle styret vurdere å endre gruppestrukturen, så må det også tenkes over hvilke konsekvenser 
dette har for styrets sammensetning.

Økonomigruppe :

Ikke noe nytt siden årsmøtet.

Sluttoppgjøret vedr kafébygget blir klart etter ferdigstilling.
Øyrådet har tilstrekkelig med midler for å deke sluttoppgjøret.

Medlemskontingenten for 2021 er NOK 100,- per medlem.

Medlemsgiro skal sendes ut sammen med et infobrev.
Infobrevet skal opplyse om at det også kan betales ved å bruke Vipps.
Infobrevet skal legges ut på FB-sidene, på nordoy.net og legges i postkassene.

Trivselsgruppe:

Ikke noe nytt siden årsmøtet.

For våren 2021 skal man ha fokus på ferdigstilling og innretning av kafébygget.

Pandemi-situasjonen begrenser fortsatt mulighetene for arrangementer.

Informasjonsgruppe:

Ingen konkrete planer ennå.

Følgende informasjonskanaler skal brukes:

• Facebook side «Flemsøy/Skuløy, 6293 Longva»

• Nettside «nordøy.net»

• Infoskjermer på butikken og i kafébygget.
Skjermløsningen driftes gratis av «Lokalreklame Vegard Johansen»Marion er hovedkontakt 
ang innhold på infoskjermene.

Bustadgruppe:

Det skal sørges for at man vedlikeholder en liste over tilgjengelige eiendommer på øya.

Status på arealplan for øya skal følges opp.

Det skal føres en oppdatert liste over hus og leiligheter som kan leies.

Arbeidsgruppe for næring og tilflytting:

Gruppa skal opprette og vedlikeholde en liste over arbeidsplasser og eksiserende bedrifter på øya.

Det skal settes opp og vedlikeholdes en oversikt over muligheter og behov for håndverkere og 
næringsdrivende.

Ålesund kommnes prosjekt for utbygging av fiberbasert bredbånd på øya skal følges opp for å sikre 
at flest mulig interesserte får et tilbud.

7. Annet 

Det er spørsmål om framtida til Longva-barnehage.
Barnehagen på Longva drives i dag som en avdeling av Haramsøy barnehage. Lokalene eies av 
foreldregruppen, og Ålesund kommune leier dem slik at Haramsøy barnehage kan drive en avdeling
der.
Det ser ut til at Ålesund kommune ønsker å avslutte sitt leieforhold og dermed å avvikle 
barnehagedriften på Longva. Dette til tross for at søkertallet øker for tiden, og kapasiteten i aktuelle 
nabobarnehager er sprengt.
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Før Øyrådet kan engasjere mer i det må vi forstå situasjonen bedre.

Uwe har fått en forespørsel fra Store Kalvøy Vel om Øyrådet vil erklære sin støtte til arbeidet med å 
sikre et hurtigbåttilbud for Store Kalvøy etter at dagens ferge- og hurtigbåttilbud har blitt erstattet av 
Nordøyvegen.

8. Aksjoner:

Aksjon Beskrivelse Ansvarlig Frist
.1 Dersom styret beslutter en aksjon med en 

ansvarlig, så må vedkommende varsles 
eksplisitt.
Det holder ikke med forutsette at 
vedkommende snapper opp aksjonen ved å
lese møtereferatet.

Leder i Øyrådet, 
Styet

-

.2 Opprette en møteliste for året og legge den 
ut i Messenger-chatgruppen for Styret i 
Øyrådet.

Leder i Øyrådet, 
Styet

01.04.2021

.3 Lage infobrev med giro. Økonomigruppe 01.04.2021

.4 Utdeling av infobrev i postkasser Trivselsgruppe 15.04.2021

.5 Kartlegge planer og situasjonen vedr 
Longva Barnehage

Karoline 01.04.2021

.6 Legge forespørselen fra Store Kalvøy Vel 
ut i chatten  slik at styret kan diskutere det

Uwe 15.03.2021

side 3 av 3


	1. Valg av ordstyrer
	2. Godkjenning av innkallingen
	3. Konstituering av styret
	4. Gjenomgang av referat fra forige styremøte 2021-01-19
	5. Møteplan for 2021
	6. Gruppestruktur og videre arbeid
	7. Annet
	8. Aksjoner:

