Kvartalsmøte i SKNF på Skarven 5 mai 2013
Deltakerliste. Ikke vedlagt. Godt oppmøte, 20 deltakere.
Sak 1:Generelt orientering.
Har sjekket det praktiske ved refusjon for bruk av vei langs Nordelva. Status er at det ikke er
enighet med Fosenvegene om forståelsen av "allmenn tilgang". Refusjonsordning skal
erstatte tidligere lovet tilkomstvei forbi bommen. En tilkomstvei som skulle gi adkomst til
veien langselva fra Rissa kommune. "Allmenn tilgang" skal gi samme tilkomst.
Saken skal opp i Formannskapet for behandling 8 mai. Innstilling er å støtte grunneierlagets
og vår tolkning av "allmenn tilgang".
Einar hadde en god redegjørelse om fremdrift og Status for Salteriet. Forberedelsene er godt
i rute før årets sesong. Mye dugnadsarbeid utført.
Sak 2: Turistinformasjon
Prosjekt.: Turistinfo ved Paulinebo. Prosjektet ble lagt fram for møtet. . Forslaget ble grundig
diskutert. Saklig og gode momenter. Flere formidlet også at det er prisverdig å tilby bidrag til
en positiv utvikling for samfunnet her ute. Turistinformasjon ble drevet fra Paulinebo
(Naustbakkstua) noen år tilbake. Utfordringen da var at kvalitet / kunnskap til de som hadde
oppgaven ble varierende. Drift av informasjonen i sommersesongen med høy nok kvalitet vil
bli kostnadskrevende. Turistinformasjon drives nå fra Bryggeutstillinga og fra Vågen
Restaurant. Her blir driftskostnadene nokså lave iom at det utføres i sammenheng med drift
på de stedene. Forrige gang det ble drevet selvstendig turistinformasjon fra Paulinebo var
det tilskudd fra offentlige instanser. I forbindelse med arbeidet med sentrumsplan for Råkvåg
er det forslag om informasjonstavle i avkjørslen ved svingen nedenfor Varden, samt en
tilsvarende informasjonstavle ved landgangen fra gjestebrygga ved Martabrygga. Fordelen
med gode informasjonstavler er lave driftskostnader, info ved inngangen til bygda og oversikt
før gjestene kjører inn i bygda. Ett annet moment er at i sentrumsplanarbeidet er det forslag
om lekeområde ved Paulinebo. Det ble også forespurt Stjørnagruppa om Paulinebo kan
benyttes som turistinformasjon, om nødvendig og det skulle endres syn i saken.
Informasjonstavlen som nå er i bruk holder ikke på noe vis. Det er derfor nødvendig å
finansiere nye tavler på nevnte steder. Møtet ønsket derfor å spørre om mulighet for å være
med på å finansiere infotavle.
Forslagstiller Erik Arntzen er med på lik linje med andre, og det vil bli sendt ut et frierbrev til
HELE BYGDA! Alle lag og næringdrivende. Skal også sjekke med Fylke og Kommune.

Sak 3: Glassbaren
Prosjekt: Glassbaren på Øykskjæret:
Prosjektet fikk god respons på møtet. Noen utfordringer ifht tidligere planer / historikk og
friområdet ble gjennomgått. Øykskjæret må kunne brukes til mere enn i dag, og veien er
allerede på plan. Det må utarbeides en mere detaljert plan til prosjektet. Den vil sammenfalle
med mulighet for eventuell gapahuk, sandvolleyballbane , lekeområdet.

Møtet kom frem til en felles enighet / uttalelse.
Stjørna Kultur og Næringsforum stiller seg svært positiv til tanken om etablering av
glassbaren og berømmer initiativet. Etableringen må implementeres / koordineres med de
andre planer for området.
Sak 4: Informasjonsbrosjyre.
Det må arbeides for positiv profilering av Stjørna. Richard og Anita Hanssen har utarbeidet
forslag til brosjyre som kan distribueres til relevante grupper. En jobb som må gjøres er å
skaffe sponsorer til kostnader med trykking og distrubisjon. En "spissing" på brosjyren kan i
forkant gjøres. Karin Breivold Aune og Richard Hanssen blir kontaktpersoner på denne
saken.
Sak 5: Felles markedsføring i sommer.
Styret kommer opp med forslag til felles annonsering.
Sak 6: Styresammensetning.
Litt rullering i styret for å få med Sørfjorden. Karin Breivold Aune ble valgt inn.
Styret består av. Karin Breivold Aune, Trond Sagmyr, Gro Vorpvik, Kåre Bjørkvik, Silje
Fenstad og Karl Idar Frengen. Etterhvert som vi får med flere lag fra Sørfjorden er det
ønskelig med ytterligere økt andel fra Sørfjorden.
Sak 7: Eventuelt.






Ifm Anno 1930 helga må det søkes til formannskapet om støtte til brannberedskap(Formannskapsmøte i juni). Trond snakker med brannsjef.
Forskjønning i sentrum. Spleiselag for å forskjønne med blomster i sommer. Antatt
budsjett på 5 000 kr. Forumet kan støtte med 1 000 kr. Det øvrige må det skaffes
bidragsytere til. Elin følger opp.
Henvendelse til prosjektleder for planarbeidet for Råkvåg om status. Status ifht
innsendte forslag. Karl Idar sender spørsmålet til Susanne Saue.
Forslag fra Oddmund Otterstad. Tømmerkasse fra Varden kan settes opp ved
Råkabekken.
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