REINLI GRENDEUTVALG
Møteprotokoll
Årsmøte 25. april 2017

I.

Tilstede:

Fra styret: Rune Larheim, Dan-Bjørge Kvaal, Geir Henning Skaret, Erland
Fremgaard, Eivind Fremgaard og Rønnaug Hokstad. I tillegg rundt 20 personer
fra bygda.

Referent:

Rønnaug Hokstad

Neste møte:

11. mai 2017

Godkjenning av innkallelsen
 Ingen kommentarer, innkallelsen ble godkjent.

li. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen
 Rune Larheim ble valgt til møteleder.
 Rønnaug Hokstad ble valgt som referent.
 Erik Råheim og Arnstein Kvaal signerer protokollen.
Ill. Årsmelding 2016
 Reinli Grendeutvalg er nå registrert i Brønnøysundregistrene.
 Vi har investert i lys på tavla i Bagn.
 FV220 Bagn – Reinli har vært hovedfokuset til grendeutvalget i 2016.
 I tillegg har vi hatt samtaler vedrørende fiber/bredbånd.
IV. Økonomi
 Revisor Mona Andreassen har godkjent regnskapet for 2016.
 Vi har klart å snu den negative trenden vedrørende økonomien til Reinli.no. Flere annonsører og økte priser bidrar til at vi
går mot positive tall.
V. 17. mai 2017



Det ble vedtatt at vi fortsatt må arrangere 17. mai i Reinli, etter barnetoget i Bagn. Reinli Fritidsklubb fortsetter
som 17. mai komite, men hele bygda må være med og gjøre en jobb under arrangementet. Vi fortsetter som
tidligere, med loddsalg, kiosk og bekransning av bautaen. Solbjørg Kvålshaugen holder tale for dagen.

VI. Valg
 Rønnhaug Hokstad stilte til valg og blir erstattet av Nils André Kollsgård som styremedlem.
 Vararepresentant Ragnhild Kvale var på valg og blir erstattet av Anne Kvaal.
 Valgkomiteen består nå av Wenche S. Østgård og Randi Fremgaard.
VII. Innkomne saker / eventuelt
 FV220 Bagn – Reinli, arbeidet er godt i gang og det har kommet mye masse fra tunellen i Bagnskleiva. I følge svar fra
Svein Granli i SAK er det bestemt at utbyggingen skal videreføres til Haug. Årsmøtet ønsker å takke ordfører Kåre
Helland for meget god jobb for å få gjennomført dette.
 Det ble etterlyst gatelys i Reinli. Grendeutvalget har øremerkede midler til dette prosjektet og vi har levert en
høringsuttalelse til SVV om at det er ønske om lys langs FV220 i Reinli.
 Det ble oppfordret til at så mange som mulig møtte opp til befaring i Liagrendvegen, sammen med ordførere i SAK og
NAK, og SVV.
 Spørsmål om byggefeltet på Høve. Hvorfor er ikke kommunen mer med og markedsfører dette? Nå er det mangel på
tomter i Bagn, da må man se utover Bagn sentrum og ledige tomter i for eksempel Reinli. Forslag om å invitere ordfører
m.fl. for å fortelle at vi har ledige tomter i Reinli, og markedsføre disse.
Reinli, 25.04.2017

Erik Råheim

Arnstein Kvaal

