Styremøte nr 3/2016 NBCC avd. Hammerfest.
Søndag 9. mars 2016 kl 19.00
Sted: Wenche Tollefsen, Rørvikbakken 6, Rypefjord.
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Bjørn Eliassen, Wenche M. Tollefsen,
Ann Inger Rønquist, Jan Åge Sunquist, Frode Johannessen, Einar, Paulsen,
Arild Mauno & Kjetil Jakobsen.

Saksliste
Sak11/2016

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat enstemmig godkjent.

Sak 12/2016

Valg av plass komité.
Jan Åge, Bjørn, Frode, Kjetil.
Leder Jan Åge. Det ordnes minibank kort til leder av plasskomité.
Arild ønsker å fortsette å lese av strømmen som han tidligere har gjort.
Jan Åge: Kjøper inn isolasjon loft, og rør til kaldloftet.
Bjørn: Teller punkter, pris pr pære. Sjekk med Gagama tilbud.

Sak 13/2016

Økonomi.
Plassregninger er sendt ut, med to ulike forfallsdato.
MVA er økt fra 8 til 10 %, så det ble en liten økning på den.
For øvrig ser den økonomiske situasjonen bra ut.

Sak 14/2016

Brønnøysund registret.
Oppdatert og ordnet rett informasjonen i Brønnøysund registeret under
møtet, så der skal alt være ok nå. Bekreftelse fra Br.reg bruker komme om
noen dager.

Sak 15/2016

Påsken 2016.
Det legges opp til kun en dag med aktiviteter i år, lørdag, så folk står litt
friere, og man ikke legger beslag på ”hele” Påsken til folk.
 Plasskomiteen ordner ordensregler for brakka. Med så mye folk som
bruker fellesarealene i Påsken, må vasking/støvsuging gjøres hver dag,
og er et felles ansvar.
 Wenche og Arild handler inn det som trengs til Påske.
 Kjersti legger ut program, og avtaler med aktivitetskomiteen.
 Det er ordnet masse premier, så den biten er ok.
 Leder spør etter noen flasker til vinlotteri på Facebook. Vi har også 3
liter hvitvin etter årsfesten og et styremedlem sponser ½ flaske Cognaq
til eget lotteri.

Sak 16/2016

Kvalsund Kommune, hvem møter, og når passer det?
Jan Åge, Bjørn, Arild, Kjersti.
4 april, 5 april. Kjersti sjekker det med Kvalsund kommune.

Sak 17/2016

Bestille iZettle. Hvilken type?
Kortleser bestilt. Skal komme til Påsken. Sendes til Wenche.

Sak 18/2016

Aktivitetskalender 2016. (Dato medlemsmøter, årsfest)
Oppdatert aktivitetskalender i løpet av møtet, og den er langt på
avdelingens nettside. Endringer kan forekomme etter hvert.
Medlemsmøte settes til 24 mai, så fremst Frivillighetssentralen er ledig.
Kjetil sjekker det, og booker datoen hvis ledig.
Årsfest settes til 12. november, så fremst lokalet er ledig. Jan Åge sjekker.

Sak 19/2016

Eventuelt
 Fjerne søppel: Kjetil kjører det som er av avfall på Grøtnes.
 Lagerbrakke: Det bør vurderes å få en lagerbrakke/container, da vi
begynner få mye utstyr, som må tas vare på et sikkelig vis.
Neste møte, 12 april kl. 19.00 hos Wenche.
Møtet avsluttet 22.00
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

