Referat fra styremøtet
30.jan.2018
.........................................................................................................................................................................
Tilstede var: Herbjørn Aandahl, Knut Eide, Kåre Jonny Hønsvik, Jan Inge Løvik,
Roar Baardsen,Odd Roar Romfo og Lill-Elin Vangen
.........................................................................................................................................................................
Sak 1.1.18: Godkjenning av innkalling
Ingen merknader
Enstemmig Godkjent
Sak 2.1.18: Økonomi i avdelingen pr.30.01.18
Ble gjennomgåt av kasserer
Vi har liten kassebeholdning.
I kontanter:
kr. 687,00
Bankinnskudd:
kr. 2181,48
Drifsunderskudd 2017: kr. 4061,05
Noe av årsakene er at avdelingen får redusert medlemsrefusjon og trefet i Eikesdalen ble
dyrere enn forventet.
Medlemsutvikling: Vi er stabil,noe som er bra men vi ønsker selvfølgelig fere
medlemmer. Avdelingen har 128 betalende medlemmer.
Div.fra Sørumsand: Sunndal og omeng C.C kan nominere en person, som har
lagt ned en betydelig,frivillig innsats for avdelingen, tl å få prisen som årets Ildsjel.
Post. Ingen post er kommet innbydelse
Sak 3.1.18: Hvem fra styret sendes som delegat tl Landsmøtet 9.juni 2018 på Gardermoen
Enstemmig vedtat at leder Odd Roar Romfo blir delegat.
Sak 4.1.18: Godkjenning av Årsberetningen som skal legges frem for årsmøtet
med underskrif.
Godkjent uten merknader
Sak 5.1.18: Godkjenning av revidert regnskap for drifsåret 2017

En merknad: lokalet som avdelingen leier av SJFF her går husleien
opp fra kr.100,- tl kr.200,- for året.
Godkjent med merknader. Legges frem for årsmøtet.
Sak 6.1.18: Budsjetet for 2018
Godkjent uten merknader
Sak 7.1.18: Valgkomiteen sin innstlling tl årsmøtet 11.feb.2018
Styret tar valgkomiteen sin innstlling tl eterretning. Styret oversender en sak
tl behandling på årsmøtet.
« valgkomiteen`s innstlling tl NY valgkomite»
Sak 8.1.18: Årsmøte Surnadal vgs. 11.feb 2018 og medlemsmøte?
Det blir først medlemsmøte kl.13.30 på Surnadal vgs, kantna, hvor temaet er:
1). Først ved et ulykkesstedet
2). Brannfare ved bruk og oppbevaring av propan
Kursholder er Per Erling Fiske
Årsmøtet blir avholdt eter medlemsmøtet kl.1600 i samme lokalet.
Med servering.
Sak 9.1.18: Vårtrefet den 27.-29. april 2018
Enstemmig at vårtrefet blir på Valsøyforden Camping
Sak 10.1.18: Øking av trefavgifen på trefene tl avdelingen.
Da avdelingen har dårlig økonomi foreslåes det å øke trefavgifen
tl kr. 200,- pr.ekvipasje.
Det ble enstemmig vedtat å oversende denne saken tl behandling
på Årsmøtet.
Sak 11.1.18: Pinsetrefet 18.-21. mai 2018
Ved fnt vær hjemme blir trefet på Åndalsnes Camping. Viss dårlig vær
blir trefet på Lillehammer Camping.
Info om hvor blir sendt ut tl medlemmene slik at vi trefes alle på en plass.
Sak 12.1.18: Valg tl Landsmøtet 2018:
Det ble enstemmig vedtat å gå for lederen`s innstlling:
1) President:.............................Peter Nilsen
2) Visepresident: ......................Stg Martnsen
3) Et sentralstyremedlem:.........Johan Bjarnaberg
Leder og to medlemmer tl vedtektskomiteen m/ tre vararepresentanter:
Leder:.................Bjørn Terje Holen
Vara:...................Arvid Kjøsnes og Trond Nauf

Leder og to medlemmer tl valgkomiteen m/ tre vararepresentanter:
Leder:.......................Heidi Vedal Strand
Vara:........................Magne Storlien og Vigdis Tønnesen

Sak 13.1.18: Terminlisten for 2018. Hva skal vi ha av aktviteter utover våren og høsten.?
Vårtrefet og pinsetrefet er på plass. Sikkerhetskontrollen kommer vi
tlbake tl med td og sted, en gang i mai
Det samme med Barnas Campingfestval på Hunderfossen,den bruker å bli
avholdt siste helgen i juni..
Høstrefet blir på Røros i sluten av august.
Hva som skal skje videre utover høsten kommer vi tlbake tl.
Ferdig terminliste blir sendt ut tl medlemmene.
Medlemsavisen kommer ut før Påske.
Sak 14.1.18: Eventuelt.
Ingen saker under eventuelt

.................................................
Lill-Elin Vangen
sekretær

