Styremøte nr 4/2016 NBCC avd. Hammerfest.
Søndag 26. april 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.

Saksliste
Sak20/2016

Godkjenning av referat forrige møte.
Referat enstemmig godkjent.

Sak 21/2016

Økonomi
 Grasrotandel har pr i dag 34 spillere.
Til nå kommet inn 4064,- mot 2136,- i perioden 1/1-30/4-15.
Hele 2015 ga 6599,- i grasrotandel, så absolutt lovende. Vanligvis har
innbetalingene brukt å være ca like mye 3 ganger i året. Fortsetter dette
ligger vi ann til å få inn 12 tusen på dette, noe som vil være ett av de
beste årene.
 Gjennomgang av åpne poster.
 Avdelingen har en sunn Økonomi, men 560 tusen på bok pr i dag.

Sak 22/2016

Plasskomité
Gjennomgang av plasser og oppsigelse.

Sak 23/2016

Sikkerhetskontroller.
Opplyses om kravet for sikkerhetskontroller på medlemsmøtet 24. mai.
Plasskomitten tar tak i dette og ser til så vi har alt fylt ut de aktuelle skjema
innen utgangen av september 2016, og sendt til sentralt hold.

Sak 24/2016

Strømforbruk, Strømmålere, avlesing strøm.
10 nye målere bestilles og monteres. Arild leser av strømmen andre uken i
mai.

Sak 25/2016

Medlemsmøte 24. mai kl 18.00 Frivillighetsentralen.
Møtelokalet er booket og betalt. Oppsett av saksliste. Innkallelse til møtet
ligger ut på Facebook sidene våre og hjemmesiden. Oppsatt saksliste sendes
på mail, og legges ut på nettet.

Sak 26/2016

Tyttebærtreff 16-18 september.
Gjennomgang av hvor vi ligger i planleggingen av Tyttebærtreffet.
Invitasjon til treffet er lagt ut på hjemmesiden og Facebook sidene våre.

Sak 27/2016

St. Hans Dugnad. 17-19 juni.
Rydde og vaske dugnad.
Kjersti legger ut informasjon på hjemmesiden om dette.

Sak 28/2016

Sushi aften/karaoke mai?
Utgår.

Sak 29/2016

Årsfest november.
Årsfesten blir lørdag 19. november på Sangenes Hus.
Jan Åge har booket lokalet.

Sak 30/2016

Innkommet post
Som nevnt ovenfor sak 23/16

Sak 31/2016

Eventuelt
Brev som sendes må stå oppført i referatene.

Møtet avsluttet 21.15
Neste styremøte Onsdag 18. mai hos Wenche.
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.

