REFERAT FRA STYREMØTE 7-2008
Tid: mandag 20.10.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

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

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet, 18.08.08. Det var ingen merknader

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Medlemsstatistikk pr.01.10.08: 717 medlemmer (-3 i forhold til forrige måned)

Sak 3

Medlemsmøte hos Askjems – aktuelle saker å ta opp?
Ola har snakka med Odd Askjem. Han kjører det samme opplegget som tidligere.
Vi må minne om julebordet og kan også orientere om endret plasseringsplikt for brannslukkere

Sak 4

Forberedelse til Julebord/Årsfest
Før styremøtet har 12 meldt seg på. Ola har snakka med musikken, hjelpa på kjøkkenet og
matleverandøren (Fredtun). En del av oss må møte opp dagen i forveien (kl. 17) for å sette ut
stoler og bord og legge på duker. 90 plasser er absolutt maksimum. Finanskomitèen
forespørres om de kan kjøpe blomster til å ha på bordene siden disse blir benyttet som
gevinster ved loddsalget

Sak 5

Valgkomiteens arbeid – hvem stiller til gjenvalg/forslag til nye
Else Marie Gasman og Reidun Knutsen stiller ikke til gjenvalg i Finanskomitèen, og
festkomitèen har også behov for nye medlemmer. Forslag meddeles valgkomitèen.
Etter styremøtet ønsket valgkomitèen å snakke med de av styrets medlemmer og
varamedlemmer som er på valg i 2009

Sak 6

Trafikksikkerhet – utdeling av reflekser
NCC har sendt ut brev vedr. utlevering av reflekser i trafikksikkerhetsuka (uke 42, dvs. sist
uke). Ola bestilte og mottok en liten eske med vester og brikker. Etter hans oppfatning var det
alt for lite til å ta med for utdeling på gata. Materiellet tas i stedet med på et arrangement, for
eksempel medlemsmøtet hos Askjems

Sak 7

Regionårsmøte og kurs – hvem deltar/hva tar vi opp?
Regionårsmøtet er søndag 9. november, og vi kan møte med 2 delegater. Dagen før årsmøtet
avholder regionen kurs i opprettelse og ajourhold av hjemmeside på internett etter NCCprofilen. Vår hjemmesideansvarlige, Dag R. Aasgård, er en av kurslederne.
Sølvi og Ola deltar begge dager, og avdelingen betaler overnatting

Sak 8

Eventuelt
Medlemsmøtet på By the Way Holms, 17. september:
Vi var 29 frammøtte som hørte Klaus Ottersen fortelle om Bilfører 65+. Dette kurset
er et veldig bra opplegg, og det var synd at ikke flere fikk med seg viktig informasjon.
Medlemmer av NAF får refundert en deler av egenbetalingen når de deltar på kurset.
Bør vi gjøre det samme?
Høsttreffet i Kjose, 5. – 7. september:
80 personer og 32 enheter møtte fram. Sølvi fortalte at de som var der trivdes veldig
bra, og hun har aldri tidligere fått så mange positive tilbakemeldinger. Tove Moland i
Kjose var også fornøyd og vil gjerne se oss igjen.
Arrangementet bør settes opp på terminlista neste år også
Anlaug orienterte om to ubetalte fakturaer vedr. annonser på årskalenderen.
Ola har snakka med den nye daglige lederen på E18 Caravan, Wiggo Fjelli. Han
ønsker annonse med åpningstider i Rulle. Stig tar kontakt for å avtale medlemsmøtet
på våren neste år

Sak 9

Tid og saker for neste møte

Neste møte er mandag 10. november, kl. 1830. Vi må begynne å tenke på sakspapirer til
årsmøtet 2009
Møtet slutt kl. 1915

Dag R. Aasgård
Sekretær

