
 



 



 





Sandhornøy lokalutvalg inviterer til årsmøte  

fredag 2. Mars 2018 Kl 18.00 

på Spar Sandhornøy  
 
 

Saker:  
- Valg av referent 
- Årsmelding for 2017 
- Regnskap for 2017 
- Valg  
- Folkehelseuka 2018, informasjon om arrangement.  
- Eventuelle planer for 2018 

 



Møtereferat Sandhornøy Lokalutvalg 
 

Møte avhold 16.03.18 kl: 18.00 på Sandhornøy skole 
 
Tilstede: Første sak, åpent møte. Medlemmer fra styre tilstede: Eva, Marthe, Ola. 

Sak 1 Fellesmøte - Frisklivsuke 
Lokalutvalget har invitert andre lag og foreninger til å delta på første del av møte for å planlegge 
aktiviteter i frisklivsuka.  
 
Planlagte aktiviteter: 
- Mandag 18.00: Familietur til Oksdalen med grilling, Eventuelt skyss-tjeneste for de som ikke kan 

kjøre? Tove Mette er turleder  
- Tirsdag: Konsert med korpset kl 19.00 og kafé ved Lekanger kvinne og familieforening. På 

skolen. 
- Onsdag 18.00: Tur til Moskaneset, Mette er turleder men vil gjerne ha noen med seg (Eva kan 

du?) Med mulighet for grilling.  
- Torsdag 17.30: Tur til aksla , Line er turleder, Tur med utsikt 
- Fredag: Åpent infomøte om Blix-tunet kl 19.00 med kaffe og kakeservering, på Ungdomshuset. 

Påfølgende quiz/pub etterpå. Blix-styre arrangerer dette. 
- Lørdag Kl 12.00 Gåtur langs planlagt Blix-stien fra skolen, med Karstein Steinvik som guide. 

Lokalutvalget arrangerer. kafé besøk på butikken ved dårlig vær, noe spesielt på menyen? 
- Søndag: kl 11.00 Gåtur til morssundet med mulighet for grilling. Møtes ved mårnessjyen. 

Lokalutvalget arrangerer.  
 
Eva snakker med guide for lørdagen. Marthe snakker med Øystein/butikken angående eventuell 
servering på lørdag. 
 
Marthe tar kontakt med turledere og arrangører for avklaring før programmet legges ut på 
Facebook og oppslag. Avtaler å legge infolapper i postkassene i påskeuka, dette tar Eva ansvar 
for.   

Sak 2 Miljøstasjonen 
 
Eva har sendt mail til kommunen, for å høre om støtte for transportutgifter, men har ikke fått svar 
på henvendelsen. Eva ønsker at en person i styret kan ta over oppfølging på dette, og Ola tar over 
arbeidet her nå. 
 

Sak 3 Støtte fra lokalutvalget 
Henvendelse fra Jan Otto, som søkte om årlig støtte i fjor. Fikk innvilget støtte i fjor, men ikke årlig 
støtte. Eva har oppfordret ham til å søke på nytt i år.  
 
Langsanden Bærekraftig Utvikling (LABU) søker støtte for aktiviteter og underholdning for barn i 
august 2018. Dette ønsker vi å støtte med 2000,-. Eva har fått henvendelsen på mail, og 
videresender denne til Marthe, som skal skrive svar på henvendelsen til dem.  
 
 



Sak 4 Regnskap 2017 
 
Revidert regnskap for 2017 ble levert til leder før styremøtet, og det ble i møtet informert om at 
regnskapet var godkjent.  
 
 
Neste styremøte: 22. April kl 19.00 hos Marthe Petra


