REFERAT STYREMØTE
ERESFJORD BYGDALAG
Tid : Onsdag 14.09.2011 kl 20.00
Sted : hos Marianne
Disse møtte : Bjørn, Bente, Hege og Marianne
Vara for Stig Arild ikke innkalt, da fravær ikke var meldt.

Sak 16/11 : Innkalling og referat fra 18.04.11 godkjennes.
Sak 17/11 : Brukerundersøkelse om Coop Eresfjord.
Bygdalaget utarbeider sin egen brukerundersøkelse. Styret godkjente den Bente og
Hege har laga. Denne deles ut til postkassene 19. sept. Svaret legges i bygdalagets si
postkasse innen 1. okt. Styret vil så levere en samlet rapport til Coop Eresfjord.
Styret fordelte utdelingen i bygda i roder slik:
Nerås – Slenes : Bjørn
Slenes – Vassbrubakken : Bente
Nauste : Marianne
Snøtta – Erik H. : Hege
Steinsvoll + «skolevegen» : Stig Arild

Ref sak 3/11: Tomter Eresfjord
Ordfører + i møte med fylkesmannen 14.10.11. Har fått henvendelse derifra om at
det ønskes innspill fra bygdalaget ang tomter (Jan Haram). Hege forfatter brevet.

Sak 18/11 : Folk i alle hus
Kari Gussiås vil kalle inn bygdalaget i høst.
Hege i samarbeid med Turid Øverås gikk gjennom lister fra Kari Gussiås i en
matpause på kommunehuset. Listen er ferdig. Hege har på vegne av bygdelaget
skrevet under på utgående brev til aktueller småbruk eiere i Eresfjord. Skriv utdeles i
neste styremøte.

Ref sak 3/11. Innspill fra Per Helge Rudi
Nytt brev av 29.08.11
Bygdalaget ønsker forbedring av badeplassen på Æratangen. Vil på sikt skrive til

kommunen som eier området. Vi vi satse på enkle grep i første omgang: Vei, toalett,
bord, ordning for søppel.
Ref sak 14/11 : Søknad om Bygdemobiliseringsmidler fra fylket.
Har fått tips om at det er ny runde.
Bjørn snakker med Jorunn i Idrettslaget om det fortsatt er aktuelt å samarbeide om en
søknad. Idrettslaget har mye på gang, men det er forsatt en del planleggningsarbeide som gjenstår.
Bjørn og Jorunn Solhjell ble enige om at det ikke var tid nok til å lage en helhetlig og bra søknad
på et prosjekt sammen med idrettslaget akkurat nå, vi bør ha mer tid og en del forhold må avklares
(feks grunneier forhold) Bygdelaget må også ha et/flere prosjekt.

Eventuelt
1. Ingen post i postkassa siden mars 2011
2. Sira gamle skole, Hvordan går det i forhold til Coop Eresfjord?
Bente tipser Vegard om Romsdalsmuseet, kanskje de kan være interessert?
3. Kurt Asle Arvesen legger opp.
Bygda arrangere takkefest?
Hege snakker med ordfører, kommunen organiserer?
4. Konferanse om bygdemobilisering 23.-24. sept. Ingen fra styret har anledning å
dra. Stig Arild?

