Referat fra styremøte 5–2011
Tid: Mandag 26.september 2011-09-26
Tilstede:

Søvi Frydenlund, Øivind Five, Arne M Horntvedt, Bernt J. Solum, Helge
Thorstensen, Petter Frugaard, Anlaug Sandford.

Forfall:

Einar Aase, Roy Therkelsen.

Sak 1:

Sølvi ønsket velkommen og Øivind leste referatet fra forrige styremøte.

Sak 2:

Innkomne skriv og brev. - Bring har sendt oss info om sine forandringer i
distribusjon og nye priser som har steget med hele 15%. Avtalen må vi
undertegne, men det vil bli vurdert senere hvilke tiltak vi kan gjøre for å
redusere denne utgiftsposten, som vesentlig går på utsendelsen av Rulle.

Sak 3:

Evaluering av Pinsetreffet hvor hele 77 enheter deltok med et hyggelig
overskudd ble betegnet som vellykket.

Sak 4:

Høsttreffet med 25 enheter som møtte ble tross alt også vellykket med et
hyggelig overskudd.

Sak 5:

26. Oktober er det medlemsmøte hos Askjems, og Sølvi vil orientere om
hva inntektene går til, og litt om våre andre utgifter. - Vi kommer også til
å ta med de nye Pique- og T-shirts til møtet, det er noen flotte plagg å
profilere Vestfold Søndre på.

Sak 6:

Julebordet 19.november ble drøftet, kuværprisen blir 250,- som vil gi et
underskudd selv med fullt belegg på ca. 5.000,-.

Sak 7:

Medlemskampanje. Dette ble veldig forsinket da NCC sentralt skulle sende
oss profileringsmatriell, men det ble sendt til vårt kontor midt i
fellesferien, og gikk da i retur, men ble senere sendt en gang til. Matriellet
er bare et prospekt, så det virker til å være noe tynt med tanke på å verve
medlemmer, Bernt vil derfor med hjelp fra oss i styret lage et opplegg hvor
vi kan bli litt mer synlige, bl.a. forsøke å få ha en stand hos Askjems bl.a.

Sak 8:

Pique- og T-shirts som ble tilgjengelig like etter fellesferien ser meget bra
ut, og det er allerede solgt en god del.

Sak 9:

Sølvi og Arvid, samt Arne og Inger er påmeldt til lederkonferansen på
Gardermoen 21.10 – 23.10.

Sak 10:

Sølvi og Arne dra på Regionårsmøte på Sanden hotell i Hokksund, søndag
13.november. Sølvi vil legge fram en sak i møtet, nemlig at Region TeVeBu
tar på seg ansvaret for å lage et treff i året for barn.

Sak 11:

Eventuelt.
Einar som er matrialforvalter vil ta seg av ansvaret for innkjøp av
kontormatriell og rekvisita til kontoret.

Vi har en fasttelefon på kontoret, hva skal vi med den? Den blir nesten
aldri brukt, kan vi i stedet ha en mobiltelefon med kontantkort??
Da det ikke er noen som kommer til kontoret i åpningstiden nå etter
sesongen, er det forslag om å ha åpent kontor bare en dag i måneden fra
og med september til og med februar, for øvrig hver uke som før unntatt i
fellesferien.
I neste styremøte bør vi planlegge for neste år, bl.a. Årets medlemspriser
etc. - Hva med en Kieltur for medlemmer, tas opp på et melemsmøte for å
lodde stemningen.
Sak 12:

Neste styremøte blir 31.oktober 2011.

