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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/789 -21

Arkiv:

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 15.05.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/72 Kvænangen Formannskap 13.11.2013

Anke på vedtak

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Anke fra pensjonistforeningen

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling

Saksopplysninger

Søknad fra Kvænangen pensjonistforening om tilskudd for inneværende år ble i delegert vedtak 
22/13 avslått pga. manglende midler.

Vurdering

Vedlagte anke legges med dette fram for utvalget for behandling. 
Budsjettposten som skal inneholde omsøkte tilskudd er fortsatt ”tom”. Slik en ser det kan 
utvalget opprettholde vedtaket eller oversende anken til formannskapet for ev. tilleggsbevilgning



á



á



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/3741 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Jan Helge Jensen

Dato:                 04.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/73 Kvænangen Formannskap 13.11.2013

Søknad om støtte til sosialt arbeid i 9. klasse

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om støtte til sosialt arbeid i 9. klasse.

Rådmannens innstilling

9. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole innvilges tilskudd på kr. 3.000,- til sosialt 
arbeid i klassen. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte brev fra 9. klasse.

Vurdering



9.klasse elever foresatte og elever

Kvænangen barne- og ungdomsskole

9161 Burfjord Burfjord 24.10.13

Kvænangen Kommune KWENANGEN KOMMUNE
POSTMO i /\K

Ved Ordfører Jan Helge Jensen

9161 Burfjord
OKT 2013

Til behandling.

Saksbehandler:

111 onentering:

Gradering:

S knad om st tte til sosial arbeid i 9.klasse

Bakgrunn for søknaden

9. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole har slitt med dårlig læringsmiljø grunnet uro,

konflikter med hverandre og lærere.

Vi har nå startet et arbeid med å forbedre læringsmiljøet og styrke positive sosiale relasjoner i

klassen.

Elevene har vært med på å utforme mål for bedre klassemiljø og dermed et bedre læringsmiljø. Dette

er et prosjekt som skal vare i 6 uker, og de som klarer å fullføre prosjektet skal få en premiering.

De elevene som underskriver avtalen og følger den vil ved prosjektslutt ha tjent opp poeng for å få

premiering. I samarbeid med elever ønsker vi å få til en premiering som er en sosial sammenkomst

for klassen i Alta. Her er planen bowling eller kino og pizza.

For å få dette til søker vi om støtte på 3000 kroner.

Pengene vil vi bruke på en sosial markering i Alta, med kino eller bowling og pizza.

Foresatte kjører elevene til/ fra Alta

For elever, foresatte i 9. klasse

Elin Oppheim Paulsen



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2000 -7

Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 06.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/74 Kvænangen Formannskap 13.11.2013

Vurdering ledige stillinger, 100 % assistent Kvbu og 100 % driftstilskudd 
fysioterapi

Rådmannens innstilling

100 % stilling som assistent ved Kvænangen b&u-skole videreføres ut skoleåret 2013/14 og 100 
% driftsavtale fysioterapi videreføres. 

Saksopplysninger

Ved Kvænangen b&u-skole ble det fra skolestart 2013 tatt inn en 100 % assistent i 3 måneder 
pga en elev med særlig behov. Vi regnet med at det dette behovet vill være kun av midlertidig 
karakter. Det viser seg nå at det må være 1:1 på denne eleven hele skoleåret og stillingen bør 
videreføres ut inneværende skoleår. Det er ikke rom for å hente andre assistenter til denne 
eleven. De andre assistentene er allerede bundet opp med sine oppgaver knyttet til spes-ped 
vedtak og kan ikke flyttes fra dem. 

Stillingsinnehaver i 100 % driftsavtale fysioterapi har vært ute i permisjon siden desember 2012 
og skulle komme tilbake 01.12.13. Hun har nå i stedet sagt opp sin stilling. I hennes permisjon 
har stillingen vært besatt av en manuell terapeut i 50 % stilling. Vår erfaring i denne perioden 
har vært at en manuell terapeut i 50 % har vært nesten mer effektivt enn fysioterapeut i 100 %. 
Det har alltid vært kø for fysio-/manuell terapi i kommunen slik at det er behov for stillingen. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8027 -6

Arkiv: 440

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 04.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/75 Kvænangen Formannskap 13.11.2013

Ekstrasak om velferdsmidler til julebord

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksopplysninger

Saken legges fram på grunn av henvendelse fra Kvænangen Høyre v/Ronald Jenssen (følger 
vedlagt).

Velferdsmidlene for 2013 ble som en del av budsjettmessige innsparinger kuttet ned fra kr 
40 000 til kr 10 000 for 2013. Tidligere om årene er midlene brukt til subsidiering av 
kommunalt julebord, men i år var midlene så små at AMU i sitt møte den 04.09.13 valgte å 
gjøre slikt vedtak: «Administrasjonssjefen utreder hvordan velferdsmidler kr 10 000 alternativt 
kan disponeres og legger fram ny sak i AMU.» Fysioterapeut og ergoterapeut er satt på saken for 
å komme opp med et alternativt arrangement. 

Tidligere om årene har velferdsmidlene alltid blitt brukt til å subsidiere det kommunale 
julebordet. Vi har brukt kr 40 000 i tilskudd til arrangement av julebord for kommunestyrets 
medlemmer- og kommunalt ansatte med ektefelle/samboer. Egenandelen har vært kr 150 for 
alle. Med denne finansieringen har vi fått arrangementet i balanse, totale kostnader har vært ca 
kr 55-57 000. Ved julebordene er det blitt ordnet slik at arbeidstakere på Gargo og TU som er på 
vakt ikke kunne delta på det kommunale julebordet fikk tilkjørt juleporsjoner til arbeidsplassen. 

Vurdering

Det er kr 259 000 igjen på reserverte tilleggsbevilgninger. Dersom det er ønske om å ha 
kommunalt julebord også i år kan man ta midler herfra. Ved en egenandel på kr 150 pr pers 
trenger vi kr 40 000 for å gå i balanse ut fra et deltakerantall på 100-110 personer. Det er i denne 
størrelsesorden det har vært de siste årene. 





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/3742 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Jan Helge Jensen

Dato:                 04.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/76 Kvænangen Formannskap 13.11.2013

Bredbåndstilkobling til Spildra

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Korrespondanse

Ordførerens innstilling

Kvænangen kommune koster ny løsning for radiosambandet til Spildra:

Oppretting av Nesaksla som leveringspunkt Kr. 39.000,-
Kommunalt bidrag for samband til Spildra Kr. 2.950,- pr. mnd*

*= erstatter tidligere abonnement (kr. 2.500,-) til Spildra skole.

Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte korrespondanse mellom ordfører og Eltele AS.

Vurdering



:an Hel e Jensen

Fra:  jan Helge Jensen
Sendt:  28. oktober 2013 14:42
Til:  Gøril Severinsen; Liv Reidun Olsen; Ronald Jenssen; Tryggve Enoksen;

'Tryggve'
Kopi:  Frank Pedersen
Emne:  VS: Endring av sambandet til Spildra

Viser til e-poster.

Har i tillegg til e-poster nedenfor, fått henvendelser fra Spildra om at sambandet har vært nede og til dels ute av
drift i snart tre uker. Dette er fra deres og også fra vårt synspunkt uakseptabelt i forhold til drift av samfunnet der
ute. Dette må sees på som en sak som haster sett i lys til å kunne drive forsvarlig der ute.

Spildra har med sin næringsaktivitet et stort behov for slikt samband. Som kjent har vi tidligere gått inn med midler
til oppretting av bredbånd der ute, og da med et enstemmig formannskapsvedtak med nettopp viktighet av
bredbånd også der ute som begrunnelse.

De nå nye kostnadene bør sees på som en oppgradering av det tidligere, bare da med et annet leverigspunkt.

Med utgangspunkt i punktene nedenfor og ovennevnte, samt lang leveringstid og samtale med administrasjonssjef
og varaordfører har ordfører gitt godkjenning til at leveringspunkt endres med de kostnader det avstedkommer.

Saken vil legges frem for formannskapets medlemmer på førstkommende møte.

med veitimg WIsem,

japz. 1-telgejevt-seki,

ord71;ørei-

it/%14.akt-geki,

Fra:  Jens-Harald Jenssen [mailto:jens@eltele.no]

Sendt:  28. oktober 2013 14:06

Til:  jan Helge Jensen

Kopi:  Jo are Kristoffersen; Pål Håkonsen

Emne:  SV: Endring av sambandet til Spildra

Hei,

Oppsummeringen din er korrekt.

Vi iverksetter umiddelbart.

Forventet leveringstid 21 dager.

Med vennlig h Isen

Jens-Harald Jenssen

Direktør
Eltele AS



Fra:  jan Helge Jensen [mailto:*an.Jensen kvanan en.kommune.no]
, Sendt:  28. oktober 2013 13:58
Til:  Jens-Harald Jenssen

Kopi:  Frank Pedersen

Emne:  VS: Endring av sambandet til Spildra

Viser til telefonsamtale og orientering i dag vedrørende endring av forsyningspunkt for bredbåndsamband til Spildra.
( e- post nedenfor)

Kort oppsummert: - Forsyningspunktet må flyttes, da tilgjengelighet og værmessige forhold tilsier det.
Dette gjør forbindelsen til Spildra svært ustabil og nede til tider.
Dagens utstyr tilknyttet sambandet skal i vesentlig grad flyttes ned til nytt punkt på Nesaksla,
men må tilføres en del nytt utstyr tilsvarende kr. 39.500 for en sikker fremtidig drift .
Den tidligere avtalen gjelder fortsatt frem til 2015, men at kommunalt bidrag økes med kr.
450. 00 pr. måned til kr. 2950.00

Leveringstiden for nytt utstyr er 14 dager.

Kvænangen kommune vil dekke de ovennevnte omkostninger.

Ønsker en rask tilbakemelding.

med  ver4342ig h/lsei4,

Jam- 1-telgejem,sem,
ordfører

KI/a4,a14-gepi,

Fra:  Pål Håkonsen [mailto: al eltele.no]

Sendt:  25. oktober 2013 09:25
Til:  jan Helge Jensen

Kopi:  Frank Pedersen; Jens-Harald Jenssen
Emne:  SV: Endring av sambandet til Spildra

Hei.

Den er mottatt. Ha en riktig god helg.

Med vennlig hilsen

Pål Håkonsen
Avd.leder salg og marked
Eltele AS

Kunnskapsparken, Postboks 1183, 9504 Alta
(+47) 400 16 300
post@eltele.no

Web www.eltele.no 

RSS Nyheter, Driftsmeldinger

Fra:  jan Helge Jensen [mailto:'an.Jensen kvanan en.kommune.no]

Sendt:  24. oktober 2013 13:46
Til:  Pål Håkonsen

Kopi:  Frank Pedersen

Emne:  SV: Endring av sambandet til Spildra

2



tTakk for tilbudet.

Du vil få tilbakemelding i løpet av mandagen.

Med ver434.1g

JaVI- 1-telgejeybsem.
ordf,29-er

Fra:  Pål Håkonsen [mailto: al eltele.no]

Sendt:  23. oktober 2013 13:44

Til:  jan Helge Jensen

Emne:  Endring av sambandet til Spildra

Hei.

Viser til samtale mellom Jens-Harald Jenssen og deg i dag.

På grunn av tilgjengelighet og værmessige forhold på Mefjell ønsker vi å se på en ny løsning for radiosambandet til
Spildra. Alta kraftlags eierskap i mast og forsyning til Mefjell gir oss i dag en rimelig løsning for radiosamband til
Spildra som vi mister ved en flytting. Flytting vil medføre økte kostnader, men vi har i samarbeid med
Bredbåndsfylket Troms fått muligheten til en bedre plassering av radio på Nesaksla. Vil legge til at Bredbåndsfylket
har visst stor løsningsvilje i denne saken.

Vi må gjøre en endring av månedlig abonnement. Dere betaler i dag kroner 2500,- per måned.

Kostnader for kommunen

Oppretting av Nesaksla som leveringspunkt

Kommunalt bidrag for samband til Spildra
39 000,-

2 950,- per måned*

*erstatter tidligere abonnement til Spildra skole

Alle priser eksklusive mva.

Med vennlig hilsen

Pål Håkonsen
Avd.leder salg og marked
Eltele AS

Kunnskapsparken, Postboks 1183, 9504 Alta
(+47) 400 16 300

@Post@eltele.no 

Web www.eltele.no
RSS Nvheter, Driftsmeldinger
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/3725 -2

Arkiv: U01

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr

Dato:                 05.11.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/44 Kvænangen Fondsstyre 13.11.2013
2013/77 Kvænangen Formannskap 13.11.2013

Søknad om investeringsstøtte- treningsstudio

Henvisning til lovverk:
Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms (Plan- og næringsutvalget 7.4.2003)
Vedtekter for Næringsfond i Kvænangen kommune (Kommunestyret 15.12.2010, sak 46/2010)

Vedlegg
1 Brev
2 vedlegg
3 Forslag til vedtekter - Kvængangshagen puls

Saksprotokoll i Kvænangen Fondsstyre - 13.11.2013 

Behandling:

Det ble godkjent at utlevert sak kunne tas til behandling.  Liv-Reidun Olsen fremmet spørsmål 
om habilitet og ble kjent inhabil.  Saken ble behandlet med fire medlemmer til stede.

Vedtak: Saken overføres til behandling i formannskapet og behandling skjer i samme dags møte.

Vedtak:

Saken overføres til behandling i formannskapet og behandling skjer i samme dags møte.   

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte fra næringsfondet til investeringer i 
treningsstudio. Tiltaket oppfyller ikke næringsfondets krav om at støttemottaker skal drive med 
næringsvirksomhet.  Tiltaket er imidlertid særdeles viktig for bosetning og trivsel, og sendes til 
formannskapet for vurdering av økonomisk støtte med andre midler.   



Saksopplysninger

Sørstraumen Grendeutvalg søker om investeringsstøtte til treningsstudio lokalisert i 
Kvænangshagen Verdde AS. Treningsstudioet skal drives av en forening (under etablering), og 
skal være et tilbud til alle i kommunen. Treningsstudioet har ikke kommersielt formål, men det 
lagt opp til at inntekter skal dekke utgifter. Treningsstudioet får inntekter ved salg av 
treningskort.  Treningsstudioet har utgifter til leie av lokaler, strøm og vedlikehold av utstyr. 

For å komme i gang med tilbudet søkes det nå om investeringstilskudd til treningsutstyr og 
markedsføring m.m.

Budsjett for investeringer
Treningsutstyr 91 000,-
Kort                 2 000,-
Skilt /markedsføring 12 000,-
Ombygging   3 000,-
Bilder/plakater/inventar / annet   3 000,-
TOTALT           111 000,-

Finansieringsplan 
Kvænangen næringsfond 49 000,-
Støtte fra Kvænangen utviklingsfond            20 000,-
Inntekter lodd/loppemarked/kafe 24 000,-
Dugnad for kommunen 10 000,-
Sponsorer berfiter/lag/foreninger    5 000,-
Sørstraumen Grendeutvalg    3 000,-

           111 000,-

Vurdering

Sørstraumen Grendeutvalg er et registrert som en ideell organisasjon og driver ikke med 
næringsvirksomhet. Det skal stiftes en forening som skal drive treningsstudio i Sørstraumen. 
Foreninger kan være enten frivillige organisasjoner eller foreninger kan også drive med 
næringsvirksomhet. Noen aktiviteter har mer preg av hobby/fritidsvirksomhet enn av 
næringsvirksomhet. Skatteetaten understrekes at forskjellen er helt avgjørende for hvordan du 
skal skattlegges, hvorvidt du kan få fradrag for utgiftene mv. Hvis omfanget av virksomheten er 
liten, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby.

Kravet for at aktiviteten skal anses som næringsvirksomhet, er at den må være av økonomisk 
karakter. Det vil si at aktiviteten må ha et innhold som gjør den egnet til å gi overskudd. En 
aktivitet som kan være innbringende, vil altså være næringsvirksomhet selv om den går med tap 
de første årene. Virksomheten må også ha et visst omfang og ta sikte på en viss varighet.

I følge stiftelsesdokumentet er formålet til nye foreningen følgende ”Kvænangshagen PULS sitt 
formål er å bidra til økt trivsel og aktivitet og bedre helse i Kvænangen ved å gi et treningstilbud i 

Kvænangshagen Verdde.” Driftsbudsjettet viser at foreningens inntekt er fra salg av treningskort / 
treningstid i studio. Foreningen har ikke budsjettert med annen inntekt. Inntektene skal dekke 
utgifter til husleie, strøm og vasking m.m. Det er ikke budsjettert med lønn til ansatte. Ut i fra 



foreningens vedtekter og driftsbudsjett kan det se ut til at denne foreningen driver med 
fritidsvirksomhet og ikke næringsvirksomhet. 

Støtte fra næringsfondet er forbeholdt søkere som skal starte, drive eller utvikle 
næringsvirksomhet til nytte for Kvænangen kommune og dets innbyggere, jmf. pkt. 3, B i 
vedtekter for næringsfond i Kvænangen kommune. Vedtektene gir ikke rom for å støtte dette 
prosjektet med midler fra næringsfondet.

Administrasjonssjefen ser imidlertid at dette er et viktig tiltak for bosetning og trivsel i 
kommunen. Det totale finansieringsbehovet i prosjektet er på kr. 59 000,-, søknadssum 
næringsfondet og avlønning for ryddingsarbeid på skolen før oppussingen.  Det anbefales at 
formannskapet vurderer om tiltaket kan finansieres med andre midler. 



Til

Kvænangen Kommune

Næringsfondet

9161 Burfjord

Fra

Styret i Sørstraumen Grendeutvalg

(Interimstyre for Kvænangshagen PULS)

9162 Sørstraumen

Søknad investeringsstøtte til oppstart av treningsstudio

fENANGEN KC
POSTMOTT

0 ORT 2013

Til behandling:

Sakebehandler:

Vil orientering:

Gradering:

Vi vil med dette søke om kr 49 000, - til investeringer i forbindelse med oppstart av treningsstudio.

Vi i Sørstraumen Grendeutvalg har tatt initiativ til å starte et treningsstudio i den nye næringshagen

på Sørstraumen. Det meste av treningsutstyr er kjøpt inn og allerede plassert i rommet vi disponerer

næringshagen. Til dette fikk vi støtte fra Jøkelfjordfondet med kr 20 000,-, resten(totalt kr 33 000.-)

er finansiert ved Inntekter loppemarked og midler Sørstraumen Grendeutvalg har samlet inn ved

loddsalg og lignende.

Før vi kan åpne dørene til treningsstudioet trenger vi oppvarmingsapparater, to sykler og en

tredemølle, og noe suppleringsutstyr, som f. eks vekter. Vi har også behov for litt inventar, skilt og en

logo.

Vi har satt i gang kronerulling og håper vi skal få inn litt penger gjennom sponsing. Vi skal også samle

inn penger på loddsalg og lørdagskafe med mer. I tillegg har vi gjort en stor innsats for å tømme

skolen for kommunen.

Vi har et mål om å åpne treningsstudioet i begynnelsen av november. Vi har ikke pr dato fått endelig

beskjed om hva husleien blir på og har heller Ikke fått skriftlig tilbud på utstyr. Ut i fra de signalene vi

har fått tror vi likevel at budsjettet er realistisk.

Tirsdag 22. Oktober innkaller vi i interimstyret interesserte til stiftelse av "Kvænangshagen PULS".

Halti Næringshage har sagt seg villig til å hjelpe oss med valg av organisasjonsform og stiftelse. Etter

stiftelsesmøtet vil det nye styret registrere Kvænangshagen Puls i Brønnøysundregistrene og få

organisasjonsnummer.

Vedlagt søknaden er investeringsbudsjett, finansieringsplan og driftsbudsjett for første driftsår.

Håper på velvillig behandling av vår søknad!

Venlic, hilsen interimstyret for Kyæncmcg..,..

Aud Tove Tømmerbukt Bente Olsen

mmÅzk
Signy Karlsen Liv Reidun Olsen

•

A ne Karly

6.kwu



INVESTERINGSBUDSJETT

Investeringer

1 Tredemølle 20000

2 Sykler 30000

50 nøkkelkort a kr 40,- 2000

diverse suppleringsutstyr (vekter m m) 8000

design logo 6000

skilt 6000

vaskemiddel til apparatene 1000

bilder/ plakater/inventar 2000

trapp/platåtilpasning for sykler fra KP 3000

78000

Finansiering

Inntekt kafe/loddsalg 8000

Kronerulling 3000

Dugnadsjobb for kommunen 10000

Sponsing fra bygdelag/ bedrifter 5000

Midler fra Sørstraurnen Grendeutvalg 3000

Støtte Kvænangen Næringsfond 49000

78000

DRIFTSBUDSJETT 1. DRIFTSÅR

Inntekter

35 inntekt salg treningskort 1500 52500

SUM INNNTEKT 52500

Utgifter

Husleie til Kvænangshagen 18000

Strøm 12000

Fellesutgifter (vask) 6000

Andre drifsutgifter (rengjøringsmidler m.m) 4500

Utskifting/ reperasjon utstyr 12000

SUM UTGIFTER 52500

Investeringer som er finansiert:

Innkjøp utstyr m frakt 33000

Finansiert ved:

Støtte Jøkelfjordfondet 20000

Inntekt loppemarked 13000



Stiftelsesdokument for foreningen Kvænangshagen PULS

22. oktober 2013 ble det avholdt stiftelsesmøte.

Til stede som stiftere var:

Forslag til vedtekter for foreningen Kvænangshagen PULS

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er:Kvænangshagen PULS og ble stiftet 22. 10. 2013

§ 2 Formål
Kvænangshagen PULS sitt formål er å bidra til økt trivsel og aktivitet og bedre helse i Kvænangen ved 
å gi et treningstilbud i Kvænangshagen Verdde. 

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld.

§ 4 Medlemmer
Alle som betaler årlig treningsavgift er medlemmer av Kvænangshagen PULS. Medlemskapet gjelder 
for det året man har betalt treningsavgift. Medlemskapet opphører når treningsavgift ikke er betalt. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent
Treningsavgift fastsettes av styret og betales forskuddsvis. Styret kan også fastsette treningsavgift for 
kortere tidsperioder enn et år. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved 
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 
årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å 
være til stede.



Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 
én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 
1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik 
beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Kvænangshagen PULS.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp 
på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det 
antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som 
er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som 
skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten 
av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig 
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten 
av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne 
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle Kvænangshagen PULS sin årsmelding
2. Behandle Kvænangshagen PULS sitt regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Vedta Kvænangshagen PULS sine regler for bruk. 
5. Vedta Kvænangshagen PULS sitt budsjett
6. Velge:

a) Leder og nestleder
b) styremedlemmer og varamedlemmer til styret
c) valgkomité
c) Revisor og dennes stedfortreder

§ 12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er høyeste 
myndighet mellom årsmøtene.



Styret velges i Årsmøtet. Valg av styret skal gjøres skriftlig dersom noen av medlemmene krever det. 
Nestleder og varamedlemmer velges for 2 år. Leder og styremedlemmer velges for 1 år. Minst ett av 
medlemmene i styret skal tilhøre Sørstraumen Grendeutvalg. Styret bør bestå av både kvinner og 
menn. 

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Fastsette treningsavgift. 
3. Styret skal utarbeide forslag til regler for bruk av Kvænangshagen PULS, som vedtas av 

Årsmøtet. Endringer av reglene for bruk, vedtas i Årsmøtet. 
4. Behandle alle investeringer. Alle investeringer skal protokollføres. 
5. Ha tilsyn og vedlikehold av utstyr. Dette skal dokumenteres. 
6. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 

for disse.
7. Administrere og føre nødvendig kontroll med Kvænanshagen PULS sin økonomi i henhold til 

de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Konto disponeres av leder. 
8. Representere Kvænangshagen PULS utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Valgkomité
Valgkomiteen, som velges av årsmøtet, skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteen innstiller til 
Årsmøtet på valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.  
§ 15 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av Kvænangshagen PULS kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ved oppløsning går 
alt av treningsutstyr tilbake til Sørstraumen Grendeutvalg. 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Kvænangshagen PULS. Vedtak 
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.



Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Sørstraumen Grendeutvalg, herunder 
registrering, kjøp av protokoll, m.m.

Som møteleder ble valgt: 

Utpekt til å underskrive protokoll:

Stiftelsesdokumentet ble fremlagt. Det kom ikke forslag om endringer i vedtektene. Foreningen ble så 
besluttet stiftet. Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt:

Som styrets medlemmer ble valgt:

Navn: Adresse: 
Navn: Adresse:
Navn: Adresse: 
Navn: Adresse: 
Navn: Adresse:
Navn: Adresse: 

Undertegnet av stifterne.

Navn
Adresse

Navn
Adresse

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.

Sted, den

(underskrift av møteleder og person utpekt til å underskrive protokoll)
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Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Sørstraumen Grendelag 
v/Signy Karlsen

9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 22/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3-36 38628/2013 U63 22.10.2013

Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen grendelag den 15.11.13

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Sørstraumen grendelag der de søker om skjenkebevilling til damenes aften på 
Kvænangshagen Verdde den 15.11.13. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Sørstraumen grendelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til damenes aften på Kvænangshagen Verdde den 15.11.13. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Signy Karlsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Josefsen Transport AS
v/ Jan Nikolai Josefsen
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 124/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3532-2 38377/2013 1943/28/16 21.10.2013

Deling av grunneiendom 1943/28/16 - industritomt i Sætra

Saksopplysninger: 
Josefsen Transport AS søker om en tomt i industriområdet i Sætra for oppføring av garasjebygg 
for lastebiler. Bygget som ønskes ført opp blir på ca 15 x 10 meter og skal ha vann og kloakk.
Området som er ønsket ligger mellom den gamle E-6’en og veien som går opp mot grustaket i 
Badderen. Garasjen ønskes plassert i området der det i dag står plassert en liten hytte. Denne står 
midlertidig plassert og eieren har fått frist til 7. november med å fjerne hytta. Deler av den ønska 
tomta ligger innenfor et område som Statens vegvesen står som eier av. Kommunen kan ikke 
innvilge den delen av ønsket areal som omfatter Statens vegvesen sin grunn. Tomtearealet som 
søkes fradelt fra kommunens eiendom er beregnet til å være ca 1,2 dekar. 

Området tomten ligger i er i kommunedelplanen for Badderen avsatt som eksisterende 
industriområde. Tomten ligger fint plassert og en bygning her vil ikke være til noen ulempe for 
andre bedrifter i området.

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m kreves det tillatelse til tiltak for 
«opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 
ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf lov om 
eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 
ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.»

I plan- og bygningslovens § 26 heter det også: «Opprettelse av ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 
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gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.»

Vurderinger:
Det søkes om tomt i industriområdet i Badderen. Tomten ligger i området hvor det pr i dag står 
en hytte. Denne er midlertidig plassert og eier har fått frist til 7. november med å fjerne denne. 
Det er ønskelig å sette opp et garasjebygg for lastebiler og oppbevaring av utstyr. Deler av den 
ønska tomta ligger inne på Statens vegvesen sin grunn slik at kommunen evt kun innvilger 
fradeling av tomt som ligger på kommunal grunn. Evt bruk av Statens vegvesen sin eiendom må 
søker selv avklare med grunneieren. Tomt i industriområde etableres som festetomt. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m fradeles en festetomt på ca 1,2 
dekar på kommunens eiendom gnr 28 bnr 16. Området ligger i eksisterende industriområde og 
skal benyttes til garasjebygg for Josefsen Transport AS.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Det er foreløpig usikkert om tomten rekker å bli oppmålt innenfor oppmålingssesongen 2013. 
Etter oppmåling etableres det festekontrakt på tomten. Oppmålingskostnadene belastes festeren.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef
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