REFERAT FRA STYREMØTE 7-2009
Tid: mandag 19. oktober 2009, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

Ola Akre, Stig Svendsen, Anlaug Sandford, Åsmund Stokland, Roy Therkelsen
og Dag R. Aasgård
Sølvi Frydenlund, Einar Aase og Ellen Bø

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet 17.08.09.
Sak 10 Eventuelt
Aasmund har snakka med EHB A/S om retting av annonsa. Innehaveren lovet å korrigere den,
men Ola har ikke mottatt noen endring. Aasmund stikker innom EHB A/S en gang til.
Ellers ingen kommentarer eller merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
- Innkalling til årsmøtet i regionen, søndag 15.11.09, i Hokksund. Ola Akre og Sølvi
Frydenlund deltar

Sak 3

Medlemsmøte hos Askjems
onsdag 28. oktober. Ola minner om påmelding til julebordet/årsfesten, og for øvrig lar vi
Askjems kjøre sitt opplegg

Sak 4

Forberedelser til Julebord/Årsfest
Ola har bestilt lokalet for lenge siden, for kort tid siden snakka med cateringselskapet (antydet
50-70 personer) og skal snart ringe musikken for å minne de på oppdraget

Sak 5

Forberedelser til årsmøtet (bl.a. styrets beretning – framdrift)
Årsmøtet begynner å nærme seg igjen. Vi satser på 10. februar 2010, og styrets beretning må
påbegynnes for endelig godkjenning på styremøtet i desember. Ola bestiller møterom på
Holms og tar kontakt med Gunnar Rune Wathne med spørsmål om han, som vanlig, kan være
ordstyrer.

Sak 6

Har noen gjort seg fortjent til ”Årets NCC-medlem”?
Else Aase er årets kandidat, og Dag sjekker med Eik Sølv-Plett om det er mulig å rekke
inngraveringa

Sak 7

Nok en gang - 40-års jubileet i 2010
Sølvi har kommet med forslag om å ha jubileumstreff der vi har høsttreffet.
Dag sjekker om det er mulig å ha et helgetreff i Kjærra-området. Saken tas opp igjen på neste
møte.
Aasmund har sjekka aktuelle gjenstander som kan selges til jubilêet. For ikke å sitte igjen med
usolgte varer, kan dette begrenses til deltakere på jubilêumstreff- og/eller –fest og inkluderes i
deltagerprisen. Dette kommer vi også tilbake til

Sak 8

Regionårsmøtet - saker å ta opp
De vanlige årsmøtesakene skal selvfølgelig. Det er mye sannsynlig at det ute i distriktene råder
en viss misnøye med det som for tida foregår sentralt (bl.a. bruk av konsulenter) og at dette blir
gjenstand for drøfting på regionårsmøtet

Sak 9

Eventuelt
PC’en på kontoret
Ola er betenkt over tilstanden til PC’en på kontoret og stilte spørsmål om vi skulle
kjøpe en ny. Nye bærbare er å få til en overkommelig pris, og det var enighet om å
benytte et tilbud som Komplett AS har denne uka. Anlaug ordner bestilling, og Ola
drar innom på Kullerød og henter den

Høring om lavutslippssone
Stig orienterte om vårt forslag til uttalelse som tidligere (juni i fjor) ble utarbeidet om
lavutslippssone. Norge er nå med på ei europeisk liste over ileggelse av avgift, og det
ser dermed ut til at det ressurskrevende og svært byråkratiske opplegget skal settes i
verk. NCC ser ikke ut til å ha kommet med høringsuttalelse, og Stig har derfor nå
forfattet en ny, denne gjennomleses av styret etter at Stig har sendt oss den på e-post.
Deretter sendes den til NCC
Reiseforsikring utover 45 dager
Aasmund har sjekka, og det viser seg at de fleste selskaper kun tilbyr inntil 45 dager.
Hvis man skal være borte lengre tid, må det betales et betydelig tillegg. Dette er en
sak som kan tas opp på ledersamlingen
Høsttreffet gikk greit, veldig god mat og god stemning. Det regna mye før treffet, men ingen
satte seg fast av den grunn, og under treffet var det opphold og ganske fint

Sak 10

Tid og saker for neste møte
Neste møte er 16. november kl. 1830

Møtet slutt kl. 1945

Dag R. Aasgård
Sekretær

