Referat Cittaslowrådsmøte 2-18 12.2.18

Ulvik Cittaslow
Referat Cittaslowrådsmøte nr. 2-18
Tid:
Måndag, 12.2.2018, kl. 16:00-18.00
Stad:
Kantina, 2.høgda, tenestetorget
Tilstades:
Ingrid Prestegard
Jorid Lekve Eide
Jenny Johnsen
Geir Neteland
Stein Olav Kolaas
Natalia Golis (sekr.)

Saksliste:
13/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden (V)
Vedtak: Godkjent

14/12 Godkjenning av referat (V)
Referatet sendes ut etter møte og så ut på heimesida, det er likevel naudsynt å godkjenne referatet
formelt kvart møte.
Vedtak: Godkjent

15/18 Avfallshandtering og sirkulær økonomi (D)
Presentasjon frå Indre Hordaland Miljøverk ble utsatt til neste gang. Dei skal presentere kva dei
arbeider med og moglege framtidige samarbeidsprosjekt i Ulvik mm. Gjennomgang av
tiltaksområder.
Drøfting i rådet:
Saker til å drøfte med miljøverket:
1. Container for gjenbruksgjenstander: Der folk kan legge ting som kanskje andre har bruk for.
2. Miljøstasjonen. Tilbakemelding på at det bør være en open dag. Det er eit ønskje om at det
utarbeidast ei rettleiing på kva som skal inn i kvar container med eit oversikts kart til område.
3. Bevisstgjøring
4. Vil vurder å sjå på korelis vi kan satse på å bli plastpose fri sone i Ulvik.
5. Involvering av skule/ barnehage:
6. Kampanje: Stønad til å skaffe kompostbinge i samarbeid med IHM. Budsjett sak?
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7. Vårdugnad i bygda: «Hold nærmiljøet rent» dag.

16/18 Heradstidende (V)
Diskusjon om verdien av informasjon i papir versus kun informasjon digitalt på heimesida, Facebook
og App. Det er mange som etterspør slikt.
Mogleg innhald:
- Ny tilsettingar
- Kva har skjedd- store saker type: Hjeltnes, fagskule
- Poesifesitvalen
- Cittaslow
- Info frå skulen/ barnehagen
- 6.kl. avisa: Kan dette sjåast samordna?
Vedtak:
Cittaslowrådet vil oppmoda om at det blir fortsatt utgitt Heradstidende, for å komme ut med
informasjon til bygda og til innbyggjarane i skriftlig format. Rådet vil bidra til å få dette gjort.

17/18 Handlingsplan 2018 (D)
Ble lagt frem på møte til drøfting i rådet. Punkter ble gjennomgått og prioriteringar.
Rådet ønskje å skape meir merksemd kring dei næringsdrivanse og sertifiseringsprosessen.
Handlingsplan vil bli oversendt heradstyret til orientering.
Vedtak:
Handlingsplan utarbeidast ferdig.
Rådet ønskje å bidra til å profilere næringsverksemder i Ulvik. Rådet planlegger å ha eit ope møte ute
hjå ein verksemd i april for å både invitere inn til å bli betre kjent med aktørar i bygda, og .

18/18 Orienteringar (O)
-

FB sida til Cittaslow Ulvik
Heimesida/ skjema for sertifisering

19/18 Neste møte (V):
Nr. 3-18: 12.3.18 ( Val av nytt råd)
Nr. 4-18: 09.4.18 ( I tillegg eit ope møte i april)
Nr. 5-18: 28.5.18

20/18 Ymse

