Styremøte nr 3/2019 NBCC avd. Hammerfest.
10. april 2019 over Facebook.
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Kjetil Jakobsen, Tom Christian Robertsen, Jan
Åge Sunquist, Helene Paulsen, Tone Holmgren, Bjørn Andor Eliassen, Trond
Stamsvik

Saksliste
Sak 15/2019

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat enstemmig vedtatt.

Sak 16/2019

Økonomi og regninger.
Ingen nye regninger, foruten om de vanlige. Kjersti purrer opp utestående etter liste
fra Ronny, når hun får den.

Sak 17/2019

Info fra plasskomiteen.
Grill monteres opp helga før Påske.

Sak 18/2019

Fiber Caravanplassen.
Kjersti har pratet med Hammerfest Energi. I korte trekk:
De har klaget til de som monterte opp utstyret. De har fått to valg, enten sende opp
en mann før påske og feilsøke, ellers vil alt utstyret blir plukket ned og demontert
etter påske av Hammerfest Energi, og sendt i retur. Og Hammerfest energi vil da ta
kostnaden på å montere opp nytt utstyr, brukt på hotell osv. Et konsept som er mer
enn dobbelt så dyrt, men det skulle ikke vi betale.
Firmaet har vært og feilsøkt og rettet feil uka før Påske, så gjenstår det å se om det
virker.
Kjersti gir tilbakemelding til Hammerfest Energi om hvordan det har virket i Påsken.

Sak 19/2019

Påsken! 17-21 april 2019!
Alt under kontroll.
Jan Åge handler inn det som trengs.
Kine Marie Rønquist & Tove Myrland Thomassen selger lodd/vinlotteri.
Vi har fått inn 10 flasker til vinlotteriet. 2 flasker vin pr konvolutt.
Ann Inger Rønquist steiker vafler, lager saft og Kaffe til bingoene fredag.
Bjørn Andor Eliassen & Tor Arne Ellingsen tar barnebingo.
Kjersti & Kimme tar voksen bingoen.
Kjersti tar barneaktivitetene lørdag, fint om noen med småbarn hjelper til også.
Trond Stamsvik tar også i et tak hvis det trengs.

Sak 20/2019

Medlemstall.
Vi har nedgang i antall medlemmer. Vi må gjøre noe med å få vervet flere, og komme
med navn til en ekstern vervekomitee.
Utsatt til styremøte 4/2019

Sak 21/2019

Strømleverandør.
Vi må se nærmere på bytte av strømleverandør.
Utsatt til styremøte 4/2019

Sak 22/2019

Eventuelt
a) Regnskapsfører, tidligere Sak 14 a).
Helene har sjekket pris på ny regnskapsfører. Det ble dyrere, alle tilbudene hun
har fått. Vi beholder det vi har i dag.

Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

