Referat fra møte i DP 7.2 Identitet og
Symboler
Til: Hans Peder Pedersen, Tonni Nylund, Eli-Ann Andreassen, Åsta Sortland, Alf Rørbakk,
Hogne Eidissen, Arve Svestad, Christel Nyheim
Kopi til:
Hogne Eidissen, Lena Hansson, postmottak Tranøy, Tore Jan Gjerpe, Alf
Rørbakk, Margrethe Hagerupsen, Arve Svestad
Fra:
Åsta Sortland
Saksnr./Arkivkode

Sted
Tilstede
Skaland rådhus Åsta Sortland, Hans
Peder Pedersen,
Tonni Nylund, EliAnn Andreassen
Jensen, Alf Rørbakk
Arve Svestad, Hogne
Eidissen.

Dato: 04.01.2018

Forfall

Referent
Åsta Sortland

Andre møtende
Under sak
Chistel Nyheim, ID Hele møtet
Design

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
2

Kommunevåpen:
Designer Christel Nyheim gikk igjennom brev fra Riksarkivet,
som henviser til at det ikke lenger stilles krav i lovverk til at
nye kommunevåpen skal være godkjent etter de heraldiske
krav. Gruppa har likevel gjort valg basert på disse, og forsøkt
så langt det lar seg gjøre.
Gruppa gikk igjennom ulike skisser av alle de bearbeidete
forslagene fra designer. Skal følge hovedregler for
kommunevåpen, eller kunne tilpasses til disse (forenkles og
stillisers).

Oppfølging
Ansvar/frist

Utvalgte forslag/ider
Terner mot fjell (53)
Grunnfarger sølv og blå. Fjellet i sølv mot blått ble veldig fint.
Gruppa ønsker et forslag med havørn mot det samme fjellet, i
blått og sølv. Ørna svevende, i samme vinkel som fjellet (som
skisse side 5)
Ørn med fisk i klørne (nr 51)
Gruppa foretrekker skisse 3, side 2. Jobbes mer med klør, for å
få disse tydligere frem, og med vingene (spissene på fjørene
skal ikke gå så langt inn, slik at de spriker mindre).
Fjell og hav (nr 6)
Fungerer best i «sommerfarger», blått fjell mot gult, med
stiliserte bølger. Skisse side 20 er favoritten . Se en variant der
avslutningen på fjellrekka vises (Fra skissen med terna).
Fisk (nr 101 og 105), fra skole.
Skisse side 3, med blå fisk mot sølv, foretrekkes.
Nordlys (nr 79)
Skisse nr (nordlys med fjell) skisse side 12, Lage forslag i sort
bakgrunn, grønt nordlys. Det lages også et forslag i sort/sølv.
Veien videre:
Neste møte i arbeidsgruppa torsdag 18.januar kl 13-15, på
Rådhuset i Lenvik. Arve booker rom.
Christel arbeider frem justerte forslag baser på innspill over.
- «Folkeavsemning» Folkebladet/smsavstemming
gjennomføres i feb/mars.

Christel

Arbeidsgruppa lager instilling til Fellesnemda, til Fellesnemda
Arve
21.februar, dersom vi rekker det, alternativt 18.april.
Alle de 5 utvalgte forslagene premieres i fellesnemda, i samme
møte.
Arbeidsgruppa
Neste møte i Arbeidsgruppa:
Torsdag 18.januar på Lenvik Rådhus kl 13.
I møtet skal vi bestemme hvilke 5 varianter som skal
presenteres i folkebladet for sms-avstemming.

