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Referat fra styremøte 1 - 09.01.2012
Tid: mandag 9. Januar 2012 kl.18:30
	
  

Tilstede:
Sølvi Frydenlund, Bernt J. Roy Therkelsen, Anlaug Sandford, Bernt J. Solum,
Helge Thorstensen, Arne M Horntvedt. Einar Aase og Petter Frugaard.
Forfall:

Øivind Five.
	
  

Sak 1: Sølvi Frydenlund ønsket velkommen og ønsket Godt Nytt År, og takket for all hjelp og
støtte i året som har gått.
Helge Thorstensen leste referat fra styremøte 28.11.2011.
Det var ingen merknader til det oppleste referat
Sak 2: Innkomne skriv og brev.
Det var innkommet to brev / skriv.
Det ene brevet var oppdatering om NCC – Forsikring dat. Sørumsand, Desember
2011.
Brevet nr. to var fra NCC region 9 Telemark/Vestfold/Buskerud dat 19.12.11, og
omhandlet Regioninformasjon Nr. 1-2012. Hovedinnholdet var varsel om
organisasjonskurs lørdag 10. Mars, samt regions møte søndag 11 Mars. Det er ikke
klarlagt hvor mange og hvem som skal delta., det vil bli bestemt senere.
Sak 3: Oppsummering fra juletrefesten den 29.12.2011 på Musikkhuset Østre Halsen.
Det deltok 18 unger og ca 20 voksne. (Se for øvrig fyldig referat på våre hjemmesider,	
  
skrevet av Else Aase).
Sak 4: Medlemsmøte onsdag 25.januar 2012, blir på Holms.
Alt er i rute, det kommer representanter for NCC forsikring, som vil orientere om ”en
forbedret forsikring”.
Sak 5: Årsmøte avholdes 15.02.2012. Trond Nauf, vil lede årsmøte.
Sakspapirene til årsmøte er på det nærmeste ferdig, det gjenstår litt redigering på
Årsrapporten, samt at det mangler noen poster på regnskapet og budsjett.
Utkastet til årsrapporten er et godt ”bilde” på aktivitetene i klubben i det året som har
godt. Når det gjelder regnskapet gjenstår bla., opptelling av rekvisita etc., samt over
føring av ”grasrotandeler” fra Norsk Tipping. Dette vil være klart til neste styre møte.
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Sak 5: Tur med gammelt og nytt styre i 2012.
Petter Frugaard undersøker priser på tur med Color Line, til Strømstad evnt. Skagen.
Turen blir i løpet av mars 2012.
Sak 6: Eventuelt.
Rettelse av utmerkelser etc. vil bli ferdig til årsmøte 15.02.2012, det tas utgangspunkt i
det som er oppført i Rulle.
Sak 7: Tid og sted for neste styremøte:
Mandag 30.01.2012, kl. 18:30.

Ref. HT.
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