Styremøte nr 3/2017 NBCC avd. Hammerfest.
Mandag 3. april kl 19.00 Sted: Kleven Jakt & Fiske AS
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Ann Inger Rønquist , Einar Paulsen, Kjetil
Jakobsen. Tom Christian Robertsen, Bjørn Eliassen (Tilstede på sak 24-26,
Meldt frafall:, Bjørn Eliassen (Tilstede på sak 24-26, ) Jan Åge Sunquist,
Bjørn Egil Jakobsen,

Saksliste
Sak 18/2017

Godkjenning av referat forrige møte.
Enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 19/2017

Økonomi og regninger.
Gjennomgang av åpne poster.
Kommet regning på 5 timers vask av brakke. Det viser seg at første vask
var rundvask. De neste vil være ”vanlig” vask, og det beregnes å bruke 2,5
timer på det.
Pr i dag er det kun Jan Åge som har bankkort, og da til plasskomitten
kontoen. Det gjøres et styrevedtak på at Kjersti som leder også kan
bestille seg et kort, og da til klubbens hovedkonto. Siden man har full
tilgang til alle transaksjoner, så kan dette kortet evt ved behov, lånes av
andre i styret, dersom man må gjøre noen innkjøp. Kort kan da hentes
hos Kjersti, og leveres tilbake der med kvitteringer. Det vil lette en del, så
slipper man å måtte legge ut. Vi gjør denne vriden, da vi må kunne stole
såpass på styrets medlemmer.

Sak 20/2017

Info fra Plasskomitė
Litt dumt nå siden Jan Åge ikke er tilstede, men Einar informerer det han
vet fra plasskomitten.
Kran ble byttet sist helg. Speil på det ene badet bør byttes i et mindre,
men det er speil på alle bad.
Einar skal innover nå, og sørger for å få merket opp med stikker alle
ledige plasser, slik at de kan brøytes før påske.

Sak 21/2017

Påsken 2017. Handleliste/Hvem gjør hva?
Kjersti lager ferdig vin konvolutter og laminerer programmet før påsken.
Det skrives en melding på Facebook om hvem som kan tenke seg å
sponse noen vinflasker. Kjersti har samlet inn en haug av premier, som tar
innover senest langfredag.

Kjetil har igjen fått sponset fruktkurver med varierende innhold fra 3
bedrifter. Disse hentes onsdag før påsken. Kjetil ordner dette.
Ann Inger drar innom G-Hagen og hører om Bingoblokker. De gamle vi
hadde er kastet da, det var mange like blokker.
Notat. G-Hagen hadde inne blokker. Kjersti har bestilt blokker fra K.
Aspelund AS. Disse skal leveres senest mandag i Påskeuka.

Sak 21/2017
Påsken 2017. Handleliste/Hvem gjør hva?
Jan Åge handler inn det som trengs.
Jan Åge/Einar tar bingoen.
Ann inger hovedansvar for vaffel steiking fredag.
Einar hovedansvar for skirennet.
Kjetil sørger for at det er fyrt opp i grillstua lørdag kl 15.
Sak 22/2017
Lekeplass, mail fra medlem.
Styret er absolutt positiv til å få laget en sikkelig lekeplass på indre
område som tidligere pratet om. Men her er det viktig å få inn en
foreldregruppe, som kan ta seg av dette. Vi sliter allerede nok på folk i
styret til annet forefallende arbeid på plassen, at det er viktig at
foreldrene her engasjerer seg. De med barn på plassen, som
brenner for å få til en oppgradert lekeplass, må selv ta i et tak. Det er da
viktig at styret/plasskomite får beskjed om hva som trengs, slik at det kan
kjøpes inn. Arbeidet med denne kan da evt også gjøres når det er felles
dugnad, evt på egeninteresse av de som er i foreldregruppa.
Sak 23/2017
Årsfest 2017. 11. november, er lokalet klart?
Jan Åge må svare på det?
Sak 24/2017
Vaskemaskin/Mopper?
Bjørn sjekker opp?
Sak 25/2017
Rabattavtaler NBCC avd. Hammerfest
Einar jobber viere med dette etter påske.
Bjørn sjekker opp med Meca

Sak 26/2017
Eventuelt.
Ingen saker.

Åpne saker:
Sak 16/2017

Kvalsund Kommune. (Tak bobil/campingvogn.
Kontakt m/kommunen).
Overført fra styremøte 2/17

Sak 11/2017
Regler & retningslinjer Caravanplassen.
Kjersti legger frem et forslag på retningslinjer til neste
styremøte etter påsken.

Neste styremøte avtales på Facebook. Sted på Kleven Jakt & Fiske AS
Møtet avsluttet 20.37
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

