Årsmøte i Grendautvalet
5. november 2014
Fra styret møtte: Severin Fatland, Magne Skrunes, Oddny Blikra, Karin Frøland og Janne Aursland
Fra valgstyret møtte: Anne Nesheim Myhre
Det møtte ca. 25 personer opp på årsmøtet

Styreleder Severin Fatland Ønsket velkommen
Karin Frøland og Egil Berakvam ble valgt til å signere protokoll

1. Sykkel og gangveg Knapphus –Kårhus
Styret i Grendautvalet informerte om status for arbeidet med å få igangsatt en reguleringsplan for sykkel
og gangveg Knapphus – Kårhus.
Det ble høsten 2014 sendt et brev fra Grendautvalet til Vindafjordkommune ved ordføreren hvor en ber
om at denne saken nå løftes på prioriteringslistene. Både fylket og kommunene har øremerkede midler til
dette arbeidet, og Grendautvalet har hentet inn 55.000,- fra lokale bedrifter/lag.
Grendautvalet vil fortsette arbeidet med å jobbe opp mot politisk ledelse og
kommunestyrerepresentanter for om mulig å få til en fortgang i dette viktige arbeidet.

2. Informasjon fra AF Decom ved Odd Magne Grønntvedt
Reguleringsplan for sjøområdet på Raunes ligger nå hos kommunal og moderniserings departementet.
Det legges ikke opp til oppankring i stor skala, da AF Decom i størst mulig grad ønsker å drive på land.
Dette gir mulighet til å ta inn lastebøyer som slepes inn, og ikke løftes på land fra skip. Dette er for å få
mer forutsigbarhet i drift.
Det vil bli en befaring der departementene som har interesse i saken deltar, en regner med at dette skjer
siste uken før jul 2013.
B11 plattform kommer inn i midten av mars, totalt blir det 3 anløp med seksjoner, oppdraget er planlagt
å avsluttes i midten av mai.
Det vi være noe marin begroing på jacup delen, men AF Decom jobber stadig med nye metoder for å
minimere sjenerende lukt fra dette.
Det er for tiden stor aktivitet i rig markedet når det gjelder klassing, noe som gir muligheter for slike
oppdrag også i løpet av vinteren.
Rettsak mellom Raunes fiskefarm og Conoco Philips kommer opp i mars. Vet at det foregår en del
prøvetaking fra ulike parter, og regner med at det vil bli en del avisskriving rundt dette.
Siste 14 prøver tatt rundt anlegget, viser at 12 jordprøver er klassifisert som meget gode, og 2 er gode.
Dette er også i tråd med tidligere målinger. Det er heller ingen endringer i rådene rundt sjømat kvaliteten,
og sjøområdene er trygge i forhold til matkvalitet.

AF Decom har redusert driften med 20 personer i år, men de har prioriterer å opprettholde lokal
arbeidskraft.

3. Ymse saker






Grendautvalget blir oppfordret til å bruke Vatsnett som driftes av Bjørn Morten Stokka.
Referat fra årsmøtet sendes også som orientering til kommunens postliste.
Småbarnsmødre i Vats savner en plass å kunne møtes ute på ettermiddag/kveldstid.
Foreldreutvalget har sendt en forespørsel til Hatteland om å få bruke uteanlegget ved
Nausthaugen barnehage.
Grendautvalget har på nytt rettet en henvendelse til Haugalandkraft med spørsmål om status for
utbygging av bredbånd i Øvre- og Nedre Vats. Tilbakemeldingen fra Haugalandkraft er at de ikke
har noen plan for dette, og at de også er avhengig av at Vindafjordkommune bidrar i dette.

4. Årsmøtesaker



Årsmelding lest opp og godkjent
Regnskap gjennomgått uten merknader

Valg
Valgstyret la frem forslag til nytt styre som ble valgt inn som følger

Verv

Navn

På valg

Janne Urdal Aursland

År
Innvalgt
2013

Formann
Kasserer

Magne Skrunes

2013

2015

Sekretær

Karin Frøland

2014

2016

Styremedlem

Severin Fatland

2013

2015

Styremedlem

Lill Eva Dahle

2014

2016

Styremedlem

Øystein Eide

2014

2016

Vara

Wenche Torstveit

2014

2015

Vara

Laila Sørhus

2014

2015

2015

Revisor
Revisor

Haldor Skare

2012

2015

Valgstyre
Verv

Navn

På valg

Anne Nesheim
Myhre
Alf Egil Vaula

2015

Steinar Sørhus

2017

2016

Janne Aursland
Referent

---------------------------------------------------------Egil Berakvam

--------------------------------------------------Karin Frøland

