Styremøte nr 5/2016 NBCC avd. Hammerfest.
Søndag 18. mai 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.

Saksliste
Sak32/2016

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat enstemmig godkjent.

Sak 33/2016

Økonomi
Gjennomgang åpne poster.

Sak 34/2016

Info fra Plasskomité.
Gjennomgang av plassene, og innkomne oppsigelser.
Det må avtales med de det gjelder i forbindelse med branngaten å få til en
felles flytting av spikertelt, samme helg.
Evt andre som også skal ha flyttet spikertelt, kan gjøre dette samme helg,
men må da dekke sin del av regningen. Avdelingen må dekke flyttingen for
de det gjelder i forbindelse med branngaten.
Plasskomitten tar tak i dette, og det satses på å få gjort dette før
fellesferien, så fremst det lar seg gjøre. Det er spesielt viktig at de som eier
teltene/platten er tilstede når denne flyttingen skal gjøres.

.
Sak 35/2016

Strømmålere & Strømavlesning.
Gjennomgang strømregninger. Oversendes Ronny etter møtet.
Det kjøpes inn instrument som måler forbruk på strøm, som koples på
inntaksledningen for kontroll. Dette som en ekstra kontroll mulighet.
Det bestilles inn 10 nye strømmålere omgående.

Sak 36/2016

Medlemsmøte 24. mai.
Lage saksliste for medlemsmøtet. Wenche handler inn det som trengs.
Invitasjon er sendt pr mail og ligger på hjemmesiden. Sakslisten sendes ut
før møtet og legges ut.

Sak 37/2016

Tyttebærtreff 16-18 september.
Gjennomgang av hvordan vi ligger an i planleggingen av treffet.
Informasjon om treffet ligger ute på hjemmesiden, og planleggingen er i
rute.

Sak 38/2016

Sushi aften/karaoke 21. mai? Blir det?
Utgår.

Sak 39/2016

Profilering. Effekter, klær?
Vi går inn for å kjøpe inn klær og effekter med klubbens logo, for videresalg.
Priser, utvalg osv sjekkes, så tar vi det på neste møte, for endelig avgjørelse.

Sak 40/2016

Brøyting.
Brøytingen er en rimelig stor utgiftspost. Dessverre er det ikke andre
aktører som er aktuell i dag enn Holmgren.

Sak 41/2016

Det Edle Drag.
Vi må begynne å tenke på kandidater, for utdeling på årsfesten i november.
Kjersti, Wenche & Arild tar et møte om tirsdag 31. mai kl 1900, og begynner
arbeidet med dette.

.
Sak 42/2016

Eventuelt
Lekeplass indre område, ryddes.
Trampolinen flyttes til på baksiden av brakka. Det settes også opp
bord/benk på baksiden.

Møtet avsluttet 21.45
Neste styremøte onsdag 8. juni hos Wenche.
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

