MØTEREFERAT STYREMØTE NR.4/2018
Møtestad;

Kalvåg Knutholmen, Bremanger

Tid;

Tirsdag den 23.10.2018 kl 13-1600

Desse møtte;
Charlotte Melvær Skjølberg, Jan Henrik Nygård, Arlene Vågene, Aleksander Frøyen (vara),
Roger Løvik (vara), Harriet Norstrand, Olav B Horn (styremedlem/gjest), Terese Gjerde
(styremedlem/gjest) , samt dagleg leiar Bjarte Engevik.

Godkjenning av siste styremøte
Vedtak;
Styret godkjenner referat frå styremøte nr.3/18 pr.e-post i etterkant av møtet då dette ikkje
var lagt fram.

Sak 25/18

Søknad tilskudd Marin Forsøpling/strandrydding 2018/ny søknad
2019
Vedtak;
Styret ynskjer eit snarleg svar frå Miljødirektoratet som grunnlag for å
førebu ny søknad om strandryddemidler 2019.

Sak 26/18

Dagleg leiar sin økonomirapportering
Vedtak;
Styret tek orienteringa til vitande og ynskjer framlagd
rekneskap/budsjett tilsendt.

Sak 27/18

Opptak av Vågsøy kommune som medlem av Fjordkysten
Vedtak;
Protokoll/vedtak frå e.o GF sendast over for kommunestyrebehandling i eksisterande medlemskommunar.

Sak 28/18

Friluftsskular og folkehelse
Vedtak;
Styret meiner dette er er gode tiltak og ynskjer å gjennomføre
friluftsskular i alle medlemskommunar i 2019.

Sak 29/18

Kjøp av arbeidsbåt
Vedtak;
Styret vel å kjøpe arbeidsbåt type Stingray 28 m/200 hk Evinrude alt
2007 modell for kr.216.000,- (mva fritt). I tillegg utruste båten i
henhold til HAFS Elektro sitt tilbod på kr.75.000,- eks.mva +
sikkerhetsutstyr kr. 10.000,-. Styret ynskjer også å setje av kr.35.000,til opplæring av båtførar i 2019.

Sak 30/18

Skjærgardsteneste, status
Vedtak;
Styret tek orienteringa til vitande og ynskjer tilsendt brevet
kommunane har fått om oppmoding om å setje av penger på
Investeringsbudsjett for 2019 og 2020.

Sak 31/18

Orientering og evt.medlemskap Vestkystparken
Vedtak;
Styret er positiv til eit samarbeid med Vestkystparken, men ynskjer
ikkje å innlemmast som medlem enno. Vi treng tid å gå oss til som ny
organisasjon.

Sak 32/18

Orientering om søknader, prosjekt
Vedtak;
Styret tek orienteringa til vitande.
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