Ulvik

Cittaslow

Referat cittaslowrådsmøte 13.06.19
Stad: Gamle heradsstyresalen
Tilstades:
Jorid Lekve Eide
Ingvild Sygnestveit
Vibeke Korsnes
Julie Gyllander (sekretær)

23/19 Godkjenning av innkalling (V)
Vedtak: Godkjent
24/19 Orienteringar frå Julie (D)
-

-

Blomsterdekoratør jobbar med snigelen og den kjem opp til den 19.juni. Me set den opp på
Hjeltnes også kan den eventuelt flyttas etter kvart.
Rådet har fleire gonger diskutert kring at det er eit ynskje om skilt rundt om i bygda med
historisk informasjon. Ein slags vannkran ein kan fylle flaska si ved og fleire benkar i sentrum
og andre stadar det gjer meining. Ein må ha heilt konkrete planar før ein tar dette vidare.
Julie ser vidare på dette og kjem tilbake til rådet i haust.
Det har lenge vore snakk om utveksling av ungdommar og lærarar. Julie skal på møte i
Bergen om internasjonalt nettverk i kommunane i Hordaland og skal ha eit møte med dei frå
Greve i Orvieto neste veke. Ho tar med seg informasjon tilbake til rådet slik at ein kan
bestemme kva for utveksling me skal fokusera på og evt. moglegheiter for stønad.

25/19 Oktobertorg (D)
Rådet diskuterte kring Oktobertorget. Plakaten må på plass, ein manglar berre nokon få punkt. Me
held fram med eplekakekonkurranse i år også. Ein må ha ein del aktivitetar for barna, det blir ikkje
hoppeslott i år. Fleire lag vart kontakta av skulen kring å spleisa på bord, kor står dette?

26/19 Ope post

-

-

På dette møte var me 3 + sekretær, det er vanskeleg å halde eit møte med så få. Ein kan
diskutera med ikkje vedta noko. Det vart diskutert at alle bør ha ein vara og at det er eins
eige ansvar å kalle inn vara når ein ikkje har høve til å komme sjølv.
Me må bli flinkare på facebook, oppmodar alle i rådet til å sei ifrå om det er noko som bør bli
delt.

Takk for møte!
Julie Gyllander

