
Kvartalsmøte i RKNF 5. februar 2012 på Bryggekafeen kl. 1500 

1. Kulturstien langs bryggerekka i Råkvåg. 

 

 Vi har fått 25000 fra kommunen. 

 Eilert har allerede gjort et stykke arbeid med dette. 

 Søke midler fra Verdiskapningsprogrammet. Riksantikvaren bevilger penger i 

2013. Karl Idar gjør dette etter kvartalsmøtet. 

 Entusiasme fra Susanne Saue og Torbjørn Dahle i Rissa ang. dette. Gode 

tilbakemeldinger fra Sør Trøndelag fylke v/ Mette Bye 

 Satses på å gjøre et grundig arbeid med dette, kvalitet. 

 Digitale muligheter, «app» på I-phone. Her har Susanne allerede opprettet 

kontakter for å kunne få dette plass. Må i tillegg også inn på våre hjemmesider. 

 Plakatene, hvordan skal disse se ut? Univesell utforming kreves også. 

 Bør stå i stil med miljøet. 

 Skilting før man kommer inn til Råkvåg? Ved Langneset? Ved Bryggekafeen 

eller butikken.  

 Veien videre: Gruppen har 4 medlemmer. Eilert Bjørkvik har arbeidet godt 

med dette. Karl Idar, Kjell Arntzen og Leif Johansen arbeider med dette også. 

Må det flere inn i arbeidsgruppa? Eilert mener ikke det er det store behovet for 

det, men har man noe å bidra med, må man komme med innspill. Det ble spurt 

om man også skal ha med historiene også til Bygningene i Sjøgata som har 

huset Bakeri, Slakteri etc. Dette er det tenkt på. Merking også av områder som 

f. eks. Ragnhildhaugen. 

 Forslagene til de første plakatene skal presenteres på neste møte i 

Næringsforumet, en gang i mai. 3 til 5 plakater vil være svært bra. 

 Opprettes en database. Innspill på møtet. 

 

2. Felles markedsføring i sommer 

 

 Usikker på det beste mediet, men å være sammen om det minsker uansett 

utgiftene 

 Hjemmesida vår. Kan oppdateres gratis av oss selv. 

 Hver enkelt aktør må være flinke til å oppdatere med sine aktiviteter. 

 Hvordan få formidla info. Om hjemmesida vår? 

 Byavisa? Er det billig? Sendes den ut gratis til husstander. 

 Servicetorget i Rissa, få link til hjemmesiden på skjermen der. 

 Adresseavisa. Fergereklame, dyrt, men intr. Skal ta en runde med 

restaurantene, bryggeutstillinga og teaterlaget om eventuelt samarbeide. 

Teaterlaget skal ha fergereklame, da de har avtaler mht dette. 

 

3. Turstier. Tilbud fra Fosen Turlag og Trondjem Turisforening 

 



 Møte på Ørland Kultursenter torsdag 9.februar 16-19. Skulle hatt en 

representant der. Er det noen som kan dra? Kontaktpersoner Paal H Jensen og 

Karl Idar intill videre.  

 Turbokas redaktør Asgeir Våg møter relevante aktører. 

 Snakka løst og fast om enkelte turstier. Noen steder må det ryddes og sikres. 

 Har vært samtaler med Grunneierlag ang. Bygging av gapahuk. 

 Kan noen dra på dette møtet?  Harald Sommerseth? Jeger og Fiskeforeninga? 

Eilif Rødsjø? Knut Sagmyr tar kontakt med Eilif. Karl Idar tar kontakt med 

Harald Sommerseth (Sjekket 6/2 og hadde ikke anledning). 

 Vi har allerede linker til turforslag på hjemmesida vår med kart over området. 

Disse linkene vil bli sendt til Peter Dybdal. 

  

 

4. Info, medlemsoversikt, økonomien ved årsskiftet 

 

 Karl Idar informerer om hvem som pr. dag dato er betalende medlemmer. 

 16 lag/foreninger. 

 Økonomi: Silje skulle vært her for å presentere tallene for i fjor. Hun kom ikke 

til møtet, men Karl Idar mener denne er i orden. 

 Faktura kan sendes ut, Karl Idar tar ansvar for å gjøre dette heretter. Lagene 

bør ha bilag til regnskapene sine. 

 

5. Bomveiplassering 

 

 Karl Idar har sendt mailer til Fosnafolket og til HLTM. 

 Vi blir avskåret fra å bruke veien ned langs Nordelva. 

 Er sendt til HLTM. 

 Må ha en god strategi framover. 

 Ove Vollan skal ha møte med Veivesenet. 7 feb.  

 Næringsforumet må snakke med EN stemme i denne saken. Felles uttalelse 

sendt 6/2. 

 Vi må påvirke politikere i Rissa Kommune. 

 Bommen er vedtatt, vi må forholde oss til denne.  

 Vi må ha fokus på plassering. Vi må forholde oss til vedtak i Kommunestyret 

fra 2008. 

  

6. Dagmar og Berit. 

 

 Det har storma i vinter, så det må oppgraderes på dugnad i vår/sommer. 

 Karl Idar stiller med traktor. Trillebårer og dugnadsinnsats må til. Initieres og 

kalles inn av Anita og Karl Idar som samsnakkes om dette. Anita lager plakat 



som henges opp på butikken. 

 

7. Eventuelt. 

 

 Fotballgruppa. Initiativ til nett/gjerde langs banen. 

 Skigard er antagelig ikke aktuelt. 

 Gammelt gjerde er borte. 

 Hva med å lage det høyere der målene står? 

 Ta kontakt med aktører på området. 

 Nettinggjerde passer? 

 Finansiering er visstnok ok. 

 

Godt oppmøte og deltakerlisten arkiveres i permen. 

Ref: Gro Vorpvik 

 


