Styremøte nr 6/2016 NBCC avd. Hammerfest.
Søndag 10. August 2016 kl 19.00
Sted: Wenche Tollefsen, Rørvikbakken 6, Rypefjord.
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Wenche M. Tollefsen, Ann Inger Rønquist,
Jan Åge Sunquist, Einar Paulsen, Arild Mauno & Kjetil Jakobsen.
Frode Johannessen, Bjørn Eliassen.
Forfall: Arild Mauno

Saksliste
Sak 43/2016

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat: Enstemmig godkjent

Sak 44/2016

Økonomi
Økonomien ser fortsatt sunn og grei ut.
½ års regning på plassleie sendes ut av Ronny, med forfall september.

Sak 45/2016

Info fra Plasskomité.
Gjennomgang av plassene.
Det lages et styreforslag til årsmøtet om å endre reglene for oppsigelse av
plass. Alle oppsigelsene må være mottatt før 1. september, og kan sies opp i
løpet av de 3 sommer månedene.
Branngate er ferdig. Og det ble meget bra. Sakshaug hold prisen på under
12 000,- ink mva for arbeidet.
Utelys, strømmålere mm. Målere er bestilt og betalt. Nå gjenstår det bare å få
skiftet disse og det er en relativt stor jobb.
Forskjønne området?
Det satses på at man til neste år, begynner å gjøre det ennå penere rundt på
plassen. Det kan kjøpes inn en ny gressklipper, jord, og beplantes litt. Jord,
beplanting. Dette tas opp som post på budsjettet til Årsmøte.

Sak 46/2016

Tyttebærtreff 16-18 september.
Pris: 700,- Frist for påmelding settes tils4. september.
Nytt møte 5. september hos Wenche. Omhandler kun treffet

Sak 47/16

Sikkerhetskontroller, vogn/bobil: Status?
Her er det ikke gjort noe. Vi opplyser om dette på årsmøtet, og utsetter saken
til 2017.
Oppdatere ROS-analysen, Internkontroll.
Plasskomitteen oppdaterer listene og tar en intern kontroll.

Sak 48/2016

Regionårsmøtet, Skaidi, 17-18 september.
Regionårsmøtet er satt samme helg som Tyttebærtreffet vårt. Dette er for
dårlig. Leder sender mail om at ingen fra avdeling Hammerfest blir å møte,
dersom møtet holdes på Skaidi. Samtidig fremlegges det forslag om at møtet
kan være samme plass som vi har treff.
Notat i ettertid: Regionårsmøtet er flyttet til Stabbursnes.!

Sak 49/2016

Ekstraorderinært Landsstyremøte, Gardermoen 21-23 oktober.!
Leder møter for avdelingen.

Sak 50/2016

Ansvarsforsikring. Ref. NBCC sentralt.
(Mail fra Sentralt hold. Forslag til ansvarsforsikring som NBCC sentralt har fått
utarbeidet med Codan forsikring)
Einar ser over forsikringspapirene, og kommer med en tilbakemelding.

Sak 51/2016

Orientering. Håndbok for tillitsvalgte har fått noen endringer. Kan lastes ned
på intranett. Passord ligger på styresiden, hvis noen har glemt.

Sak 52/2016

Kurs Hjertestarter.
Det var rimelig grei interesse blant medlemmene for et kurs i grunnleggende
førstehjelp og hjertestarter. 17 stk har pr nå satt seg som interessert.
Jan-Åge undersøker dette videre, og booker dato. Kjersti legger det ut på siden
og sender mail, når dato er satt.
Notat: Kurs som også inneholder grunnleggende brannvern avholdes 1/9-16
på Brannstasjonen.

Sak 53/2016

Medlemsmøte oktober. Dato?
Vi bør booke dato. Nærmere detaljer om medlemsmøtet, tar vi på et
styremøte etter treffet.
Kjetil sjekker med Frivillighetssentralen om når det er mulighet å leie.
Notat: Medlemsmøte Frivillighetssentralen onsdag 26. oktober kl 18.00

Sak 54/2016

Eventuelt
Klær. Profilering.
Kjersti finner en svart jakke, som ”passer alle”, så bestilles dette inn, og det
settes logo på rygg. (Notat: Jakker er bestilt)
Skilt. Hjertestarter! Kjersti bestiller skilt. (Notat: Er bestilt)
Skilt. Barn leker. 10 km pr time. Jan Åge sjekker.

Møte avsluttet 21.18
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

