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MØTEPROTOKOLL 
 

Styret for nyskaping og omstilling 
 
 

Møtested: Hotel Nordkyn   
Møtedato: 08.11.2012 Tid: kl. kl. 12.00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Svein Slåtsveen, Kari Krogh, Stein 

Mauseth 
Forfall: Maria Sørbø, Tommy Vevang 
Varamedlemmer: Thord Karlsen 
Fra adm. (evt. andre): Toril Svendsen 
  
Innkalling: - 
Merknader: - 
Behandlede saker: 17 – 20/12 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
Kjøllefjord, 16. november 2012 
 
 
Svein Slåtsveen 

  
Johnny Myhre 

  
Kari Krogh 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
Stein Mauseth 

  
Thord Karlsen 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
 
 
 

  
 

  
 

(sign.)  (sign.)  (sign.) 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
17/12 12/897   
 MARKEDSFØRING OG INFORMASJON  

 
18/12 12/873   
 SØKNAD OM LÅN TIL TORSKEKVOTER  
 
19/12 12/832 Unntatt offentlighet ofl §13  
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET  

 
20/12 12/827 Unntatt offentlighet  Ofl §13  
 SØKNAD TIL FISKERIFONDET  
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Sak PS  17/12 
 
 
Sakstittel:  MARKEDSFØRING OG INFORMASJON  
 
 
Innstilling: 

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst, innvilger Lebesby kommune inntil kr. 150.000 til 
informasjonsarbeid og markedsføring. 

2. Beløpet skal benyttes til utgivelse av avisbilaget «Lebesby i Vekst» og «På 
Norsktoppen» som både gis ut i papir- og nettutgave/PDF. 

3. Målet er markedsføring av kommunens næringsliv, informasjon om kommunens 
nærings- og utviklingsarbeid, og på sikt flere etableringer, tilflytting og rekruttering til 
lokalt næringsliv 

4. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingsmidler og benyttes innen 
30.06.2013. 

 
 
 
Behandling: 
  
Som innstilling. 
***Enstemmig. 
  
 
Vedtak: 
  

1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst, innvilger Lebesby kommune inntil kr. 150.000 til 
informasjonsarbeid og markedsføring. 

2. Beløpet skal benyttes til utgivelse av avisbilaget «Lebesby i Vekst» og «På 
Norsktoppen» som både gis ut i papir- og nettutgave/PDF. 

3. Målet er markedsføring av kommunens næringsliv, informasjon om kommunens 
nærings- og utviklingsarbeid, og på sikt flere etableringer, tilflytting og rekruttering til 
lokalt næringsliv 

4. Beløpet dekkes over kap. 1.4060.1270.325 Utviklingsmidler og benyttes innen 
30.06.2013. 
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Sak PS  18/12 
 
 
Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN TIL TORSKEKVOTER STRIPTIND 
 
 
Innstilling: 
 
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Striptind AS inntil kr. 200.000 i lån til kjøp av 

to ekstra torskekvoter (9-10 meter). 
2. Lånet utgjør 20 % av kapitalbehovet og utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det 

foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering. Utbetaling skal skje direkte til 
kreditor.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen inntil 6 
måneder. 

4. Betingelser jfr. vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 
§ 6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales 
tilbake til Lebesby kommune: 
- fartøyet selges ut av kommunen 
- fartøyet kondemneres 
- støttemottaker flytter ut av kommunen 
- støttemottaker selger kvoten(e) 
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev og pant i fartøy. 
§ 8 TILBAKEBETALING AV LÅN 
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 
LØPETID 
b. Lån mellom kr. 50.000 og kr. 100.000 gis med løpetid inntil 5 år. 
c. Lån over kr. 100.000,- gis med løpetid inntil 8 år. 

5.   Rentebetingelser i henhold til vedtekter. 
6. Som sikkerhet kreves pant i fartøy. 
 
 
 
Behandling: 
  
 
Kari Krogh fratrådte som inhabil. 
 
Ekstra punkt 2: 
Søknaden ligger innenfor vedtektenes § 2 (Lån til fiskekvote) 
og  
§ 3 pkt A og C. 
***Enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
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1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Striptind AS inntil kr. 200.000 i lån til kjøp 
av to ekstra torskekvoter (9-10 meter). 

2. Lånet utgjør 20 % av kapitalbehovet og utbetales over kap. 1.4060.5212.325 når det 
foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering. Utbetaling skal skje direkte 
til kreditor.  
Søknaden ligger innenfor vedtektenes § 2 (Lån til fiskekvote) 
og  
§ 3 pkt A og C. 

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen inntil 6 
måneder. 

4. Betingelser jfr. vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 
§ 6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales 
tilbake til Lebesby kommune: 
- fartøyet selges ut av kommunen 
- fartøyet kondemneres 
- støttemottaker flytter ut av kommunen 
- støttemottaker selger kvoten(e) 
Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev og pant i fartøy. 
§ 8 TILBAKEBETALING AV LÅN 
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 
utbetaling. 
LØPETID 
b. Lån mellom kr. 50.000 og kr. 100.000 gis med løpetid inntil 5 år. 
c. Lån over kr. 100.000,- gis med løpetid inntil 8 år. 

5.  Rentebetingelser i henhold til vedtekter. 
6.  Som sikkerhet kreves pant i fartøy. 
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Sak PS  19/12 
 
Sak unntatt offentlighet. 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET  
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Sak PS  20/12 
 
Sak unntatt offentlighet. 
Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET  
 


