SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG
Referat fra møte i arbeidsutvalget
Sted : Skonseng Skole
Tid
: 9.mai 2011 kl. 1900
Det møtte 14 personer.
## Referat fra møte 28.februar 2011 ble godkjent.
Sak 1. Sak fra Finn Løkås 7.3. 11. Gangbru-utvalg i SORB.
Det settes ned et utvalg som får til mandat å undersøke muligheten for og
få lagd en gangbru ved Skonseng-brua. Utvalget undersøker om bru- eieren tillater gangbru,
og om det finnes gode løsninger fra andre steder. Finn Løkås (leder) og Robert Jamtli ble
utnevnt til utvalg. Opp til Kr. 10 000,- settes av til utvalget.
Sak 1B. Økonomi
Rana Kommune v/ Bente Bogen har antydet at vi får kr. 25 000,- i støtte.
Det blir avgjort sist i mai. I tillegg har vi en innestående reserve på ca.
kr. 24 000,-.
Sak 2. Søknad fra SUL Ski 17.3.11. Kjøp av oppvaskmaskin.
SORB bevilger kr. 7000,- til dette formålet under forutseting at SORB mottar
kr.25.000,- i støtte fra kommunen for 2011. Beløpet utbetales ikke før SORB har mottatt
støtten.
Sak 3. Søknad fra SUL Fotball22.3. 11. Nye mål til ballbingen.
SORB bevilger kr. 7000,- til dette formålet under forutseting at SORB mottar
kr.25.000,- i støtte fra kommunen for 2011. Beløpet utbetales ikke før SORB har mottatt
støtten.
Sak 4. Trafikkfarlige holdeplasser. Vegvesenet har bedt Rana Kommune lage en
prioriteringsliste over farlige holdeplasser.
Trafikksikkerhetsutvalget v/ leder Stig Are Eriksen har utarbeidet en oversikt. Rektor
Anni Breivik bringer den videre til rette vedkommende.
Sak 5. Lapplias venner, søknad om å få organisatorisk tilknytning til SORB.
Bøgdalaget går inn for at Lapplias venner blir et utvalg i SORB.
Sak 6. Status ny E6.
Stig Are hadde ikke fått kontakt med rette vedkommende i Vegvesenet, sender ut email til SORB-medlemmene så snart han har noe.

Ingen saker under eventuelt.
G. Røssvoll, sekr.

OBS!! Doning på kirkegården 25. mai !!

