
Kvartalsmøte i SKNF på Salteriet 3 februar 2014 

Deltakerliste. Ikke vedlagt, ligger i perm. 22 deltakere. 

Sak 1:Godkjenne regnskap 

Elin ble valgt til å revidere og godkjenne regnskap.  

Sak 2: Skiltutforming (Infoskiltene) Her er det behov for en arbeidsgruppe.  

Alle tilatelser er ok. Ett i svingen nedenfor Varden og ett i sentrum. 

 Skal vise hvor de ulike etablisement ligger 

 Kartlegge hvem som skal / vil være med profilert på skiltet. Forhåpentlig alle aktuelle. 

 Etablerte ei arbeidsgruppe for å lage utforming og samle de som skal med. Gruppen 

ble Oddmund, Heidi, Gunn og Klara. 

 Gruppa kaller inn til møte når forslaget er klart. Forslaget fra gruppa godkjennes der. 

Finansiering og det praktiske med oppsetning av skiltene tar vi raskt som mulig deretter 

sammen. 

Sak 3: Kulturstien.    

Skilt langs bryggerekka som forteller om bygninger og steder. Det vil bli brukt samme type 

tavler som ble brukt på kjentmannspostene på fjelltoppene. Om nødvendig i A3 format og 

tilpasses miljøet med litt maling om det blir nødvendig. Eilert, Leif og Karl Idar er i hovedsak 

arbeidsgruppa på dette. Arbeidsgruppa bestiller nødvendig materiell. Selve infoplakatene 

kan da oppdateres senere om ønskelig uten at det koster mye. 

Sak 4: Litt info fra Karin angående markedsføring av Stjørna. 

Briefing Fosen. Karin informerte. Det er samlet inn 18100 kroner til profileringen i Briefing 

Fosen fra velvillige sponsorer. Sponsorliste ble vist på møtet. Bo i Stjørna side 50 og 51. Det 

er godt med midler tilgode og Karin ordner med å trykke opp disse to sidene i større opplag 

som kan distribueres ut. 

Sak 5: Diverse aktuelle saker. Søknader til Miljødirektoratet, Sentrumsplan. Andre endringer 

ifht aktiviteter/ næringsaktører fra foregående år. 

 Oppgradering av passasje ved Slåttavika og støttet til famile-topptur til Storurdsheia i 

høst. Disse er det søkt støtte til i Miljødirektoratet. Toppturen kan få både en 

familieklasse (Tur) og en klasse for de som har trent litt mere. Premiering og koselig 

stemning rundt turen. Mulig September. Må ikke kollidere med Heimbygdslagets tur. 

 Generelt etterspørres enda flere enkle aktiviteter i nærmiljøet. 

 Litt om sildemuseum og status der. Søknad laget for gangbru mellom bryggene 

Salteriet og Fossbrygga. Viste tegning / bilde. Samarbeid / hjelp fra Sverresborg mht 

oppsetning. Samarbeid med Kystens Arv 

Sak 6: Eventuelt 

Litt info om status mht Vorphaugen ble gitt. 

Bent informerte om planer for Vågen Restaurant 



Klara m flere litt om potensialet for bygda og litt om turistinformasjon. Behov for tidlig få 

kjennskap til aktiviteter og tilbud for å kunne gi god informasjon og gi god tilrettelegging for 

besøkende. Hva skjer, åpningstider, etc. Infoark savnes. Kort også fint å kunne selge. 

Gerda informerte om fjorårets Solfjordfestival. Det ble godt besøkt.  

Generelt: Viktig med koordinering av arangementer. Viktig at vi framsnakker det som er 

eksklusivt med vår plass. 

 

Gro / Karl Idar 

   

   

 


