PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/2006
mandag 3.4.2006, KL.15.00 – 1655
på Ørland Rådhus, Brekstad
Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog styremedlem Per Kristian Skjærvik,
varamedlem Arnfinn Astad , varamedlem Wenche K. Forfod, daglig leder Knut Sundet og tiltredende fra STV Marit Due Langås
Forfall: Styremedlem Knut Ring, styremedlem Steinar Saghaug styremedlem Susanne Bratli, varamedlem Michael Momy, varamedlem Kai
Robertsen , varamedlem Oddbjørn Rømma, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Borghild Buhaug Husdal
Ikke møtt: nestleder Julla Engan, (meldte forfallall kl. 1710)
SAK:

INNSTILLING:

VEDTAK:

Sak 7/2006
Godkjenning av protokoll fra
møte nr. 1/2006

Protokollen godkjennes

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Sak 8/2006
Referatsaker

Referatsakene tas til orientering

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Sak 9/06 Orientering Momenter framdrift

Orienteringen tas til etterretning
Behandling:
Marit Due Langås fra Statens vegvesen (Svv) ba øm at 3.
setning i siste avsnitt på side 1 endres fra kapasitet til
økonomi. og at 1. kulepunkt på side 2 endres til: Det må
ikke foreligge godkjent reguleringsplan for alle
delprosjektene.
Styret sluttet seg til dette.

Innstillinga enstemmig
vedtatt

10/2006

Rapport vedrørende – Status,
prioriteringer og framdrift –
RDA-midler.
11/2006
OBS!!! ENDRING og NY
INNSTILLING

Rapporten tas til etterretning.

1.

2.
Sak 11/06. Forslag til
samarbeidsavtale med Statens
vegvesen - ENDRING

3.

Innstillinga enstemmig
vedtatt.

Forslag til foreløpig framdriftsplan for planlegging
av prosjekter i Fosenvegene utarbeidet av Statens
vegvesen godkjennes.
Styret slutter seg til at Statens vegvesen skal stå
for den videre bompengeutredningen og
planlegging av prosjektene. Det forutsettes at
"Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" gis innsyn i
arbeidet og har muligheter for påvirkning av
framdrifta i arbeidet.
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om
finansiering av planlegging av prosjektene med
Statens vegvesen, det forutsettes at planleggingen
holdes innenfor de økonomiske rammene som
"Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n", har til
Innstillinga enstemmig
rådighet.
vedtatt.

Side 2.

Sak 12/2006
Orienteringer / Drøftinger:
Styrenedlem Per Kristian
Skjærvik orienterte om:








Daglig leder orienterte om:

Møte i Samferdselsdepartementet 23. mars -06 –
hvor arbeidsutvalget for ny fjordkryssing la fram
planer for ferge Vanvikan – Trondheim.
I tillegg ble følgende saker lagt fram:
Gassferger som Fou prosjekt
Prøveprosjekt med reduserte fergepriser. I
forbindelse med de to siste sakene lovte
departementet å komme med skriftlig
tilbakemelding snarest.
Styreleder Hallgeir Grøntvedt bemerket at han, for
å unngå misforståelser om oppdragsgiver, ønsket
at framtidige møter hvor "Fosenvegene AS - ei
tim' te' by'n" er delaktig/ansvarlig skal møtene
være koordinert av selskapet. Dette tas opp i styret
for Fosen Regionråd for avklaringer.
Tas til orientering

















Vedtektsendringene har ført til at
"Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" har fått
innvilget skattefritak for eventuelle
overskudd.
Trafikkundersøkelse igangsatt – utførende
Vianova Plan og Trafikk – arbeidsmøte
gjennomført
Vegforum Trøndelag – medlemsmøte på
Stjørdal 28. mars -06
Samferdselskonferanse på Stjørdal 5. mai -06
– "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" skal
presentere næringslivets initiativ gjennom
alternativ finansiering.
LO Sør-Trøndelag – Uttalelse vedrørende
viktigheten for å prioritere utbygging av
Fosenvegene for utvikling av næringsliv på
Fosen.
STAPs årsmøte ber fylkestingsgruppa
prioritere "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" i
NTP.
Besøkt Rissa Næringsforening
” LO – Fosen styre
” LO – Åfjord medlemsmøte
” Åfjord Næringsforening årsmøte – RDA
” Søkt om RDA – midler for 2006
Tas til orientering

Møtet slutt kl. 1655
Neste styremøte er fastsatt til 14.juni -06, kl. 1700 i Bjugn.
Møtet kombineres med avvikling av Generalforsamling i
etterkant av styremøtet.
Ref. Knut Sundet

