Referat fra styremøte i SHF 5. Februar 2018 i Måltidets Hus kl. 17.00.
Tilstede: Jan Thomas Rosnes, Morten Sola, Kristin H. Kverneland, Jarle Padøy og Randi
Østensen.
Sak 1. Gjennomgang av referat fra sist møte.
Ingen kommentarer.
Sak 2.Fellesmøte på hotell Residence 15 mars.
Må finne en heading som fenger. Tema er ” Kommunen åpner opp for større areal på
hyttene, fortetning av hytter der det lar seg gjøre og større erstatningshytter. Hvilke
kriterier blir lagt til grunn i de respektive arealområder?”
Residence er bestilt til 15 mars og Einar Knutsen forespørres som møteleder til
fellesmøte. Invitere kommuneplan komiteen, kontakte Lundeby å forespørre hvem som
bør kontaktes / inviteres. Jarle tar dette. Thomas sender info til vel-foreningene og
Kristin legger ut info på Facebook slik at hytteinteresserte i Sandnes kommer på møtet.
Thomas leger ut annonse i Stavanger Aftenblad.
Sak 3. Årsmøte
Årsmøte holdes 15 mars kl. 18.00 på Residence. Dette innebærer at vi må ha to store
møterom. Jarle sjekker dette. Vi møter til årsmøte kl. 17.00 for å kunne forberede
årsmøte og fellesmøte. Møteleder til årsmøte foreslås Morten. Årsmelding gjennomgått,
Jarle supplerer med tall.
Sak 4. Hyttestørrelser og bygging. Tilbakemelding fra sist møte i hytteforum.
Diskusjon med administrasjon og politikerne fra Hytteforum ble gjennomgått, likeså
referat fra administrasjonen. Merknader i referat fra administrasjonen viser at det er
påvirkningskraft fra hytteeierforeningen inn til ny kommuneplan og størrelser på hytter.
Sak 5. Oppfølgingssaker
-Avløp i spredt bebyggelse i Sandnes kommune. Stølsvik markerer seg i Aftenbladet.
SHF lar dette ligge foreløpig da det har vært stort trykk på dette i kommunen og aviser.
- Målrettet tiltak for å øke medlemsmassene i SHF.
Dette videreføres.
Sak 6. Økonomi. Medlemsmasse.
Jarle informerte om SHFs økonomi og medlemsmasse. Kommer tilbake med informasjon
til årsmøte.
Sak 7. Planlegge fremtidige møter.
Årsmøte og fellesmøte er satt til torsdag 15 mars. Årsmøte starter kl 18.00 og fellesmøte
starter kl. 19.00. Begge på Hotell Residence. Neste styremøte er satt til 26/2 2018.
Sak 8. Eventuelt.
-SHF søker Sandnes Kommune om økonomisk støtte for å få tilbake nattfløten til øyene,
da spesielt i helgene. Dette for at man kan komme seg til og fra hyttene etter kl. 20.00.
Det blir da å forlenge eksisterende rute, som blir subsidiert av Stavanger kommune til
øyene i Stavanger, slik at de kan betjene anløp i Sandnes kommune også. Jarle lager et
utkast til dette.

-

Innspill til strategiplan på brygger.
Vi må være observant når forslag til småbåthavn og brygger kommer på høring.
Legging av strømkabler i traseer sammen med V&A.
Dette lar seg vanskelig gjøre da strømkablene må dypere enn kabler til V&A. Man
kan derimot ta kontakt med Lyse vedr. fiberkabel, og da dele på kostnadene.

Stavanger 5 februar 2018.
Randi Østensen, referent
Neste møte 26 februar 2018 kl 17.00 i Måltidets Hus

