Styremøte nr 5/2017 NBCC avd. Hammerfest.
Tirsdag 29. august kl 19.00 Sted: Kleven Jakt & Fiske AS
Tilstede: Kjersti Sollien Iversen, Einar Paulsen, Jan Åge Sunquist, Ann Inger
Rønquist , Kjetil Jakobsen, Bjørn Egil Jakobsen, Bjørn Eliassen, Tom Christian
Robertsen. Frafall: Tove Myrland Thomassen.

Saksliste
Sak 40/2017

Godkjenning av referat forrige møte.
Enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 41/2017

Økonomi.
Økonomisk så har kontoen redusert seg betydelig i løpet av året.
Det skyldes at vi har valgt å ikke ta opp lån på utbedring av bl.a
byggingsmassen, og strømanlegg. I tillegg kom brøytinga for sist
vinter på over 55 000,- kr. Noe som er mer en 30 000,- mer enn hva
den vanligvis ligger på. Vi har likevel en sunn økonomi.
Vi har også en del utestående på strømregningen for hele 2017.
Se sak 43/2017. Men dette skal være gjort opp før utgangen av
2017.

Sak 42/2017

Info fra Plasskomitė.
Platten er nesten ferdig, og den er blitt veldig bra.
Pumpa i septikk tanken er defekt. Jan Åge hører med Trond Arild på
Berntsen, og pris på å få den byttet.
Jan Åge sjekker opp om tømming av Septikk tanken. Det må gjøres.
Fått inn en del oppsigelser, men plassene fylle opp igjen, og
det er ikke mange ledige plasser lenger på Skaidi. Noe som er veldig
bra både for plassen og ikke minst økonomien.

Sak 43/2017

Strømregninger, strømsøyler, ny avlesning.
Strømregningene for 2017 er ennå ikke sendt ut, da det er svært
mange målere som ikke teller. Dette skyldes feil på mange målere,
men når vi nå får montert opp nye målere i september 2017, vil vi
få en indikasjon på forbruket der, og vi vil også da få fakturert
strømforbruket for 2017. Enten reelt forbruk, eller stipulert
forbruk, ut ifra å benytte de nye strømmålerne som en indikasjon
på forbruket. Vi har også en oversikt over det totale forbruket på
plassen, noe som gir en pekepinne på forbruket på leietakerne,
men ikke hvem som har brukt hva.

Sak 44/2017

Tyttebærtreff 8-10 september
Vi er ganske så i rute til Tyttebærtreffet.
Lapskaus: Ok. Premier: Ok.
Diplomer, Natursti, program osv. Kjersti fikser det og tar det med.
XO-konkurranse. Jan Åge handler inn.
Einar skriver ned handleliste. Han og Jan Åge kjøper inn det som
trengs og tar det med innover.
Det Kjersti skal ta med innover av utstyr, settes klart på Skaidi, så
tar hun det med seg.
Kjersti tar en telefon til Stabbursdalen og sjekker at følgende er ok:
Rene griller, Fersk vann i jacuzzi, 10 sekker ved. Leie grillstua hele
helga, mulighet for rafting. Info legges ut på styresiden.

Sak 45/2017

Dugnad 22-24 september.
Kjersti sender mail til alle med plass på Skaidi om dugnaden, og det
er viktig at alle som har anledning møter. Det er viktig at alle
målere blir delt ut, og satt fast/hengt opp på en forsvarlig måte.
Jan Åge har ansvaret for å deligere oppgaver.
Jens og Arild skulle hjelpe til med å få målerne festet.

Sak 46/2017

Regionårsmøte. Handlingsplan 2017-2018
Kjersti skriver årsberetningen til regionen ferdig til
Regionårsmøtet. Handlingsplanen for 2017-2018, når det gjelder
aktiviteter, er foruten om Påskeaktiviteter, Dugnad/Nyttårsfest,
Tyttebærtreff samme plass 7-9 september 2018. Og årsfest
november 2018.

Sak 47/2017

Regler & retningslinjer Caravanplassen.
Gjennomgang av reglene og retningslinjene, men endringer fra
forrige styremøte. Kjersti finskriver disse og legger det ut på
styresiden, for endelig gjennomgang. Er alt greit, legges dette ut på
nettsiden og Facebooksiden til avdelingen.
Disse sendes så inn til sentralt for godkjennelse.

Sak 48/2017.

Brøyting Vinteren 2018. Fast pris?
Brøteregningen for 2016/2017, var helt hinsides. Her må vi forsøke
få til en annen avtale, evt fastpris for neste sesong. Jan Åge hører
med Holmgren om dette.

Sak 49/2017

Årsfest 11/11?
I årsplanen står årsfesten til 11. november. Dessverre var det ikke
bekreftet dato på 11/11 på Sangenes hus.
Jan Åge fikk under møtet endret og booket datoen til 25/11-17.
Samme opplegg som sist. Ann Inger og Kjersti dekker opp på
fredag. (Hestesko)
Kjersti lager maten, og rydding/vasking av lokalet etter festen.

Sak 50/2017

Medlemsmøte 2017?
Har vært svært liten interesse for medlemsmøte etter de siste
gangene. Er nesten bare deler av styret og noen få andre på disse
møtene. Tas opp til en ny vurdering på neste styremøte. Vi kan
evt vurdere om vi skal ta medlemsmøte etter årsmøtet 2018.
Eller samle folk ei helg det er mye mennesker på Skaidi på dagtid
en lørdag, og bare lufte ideer. Tas opp på neste styremøte hva vi
endelig gjør.

Sak 51/2017.

Eventuelt.
Ingen innkomne saker.

Møtet avsluttet 21.10
Referent,
Kjersti Sollien Iversen.
.

