Referat fra styremøte 6 – 2011.
Tid: Mandag 31. Oktober 2011.
Tilstede:

Einar Aase, Helge Thorstensen, Petter Frugaard, Anlaug Sandford, Sølvi
Frydenlund, Øivind Five og Arne M Horntvedt.

Forfall:

Bernt J Solum og Roy Therkelsen.

Sak 1:

Sølvi ønsket velkommen og Øivind leste referat fra forrige styremøte.

Sak 2:

Innkomne skriv og brev. Ingen.

Sak 3:

Sølvi orienterte fra lederkonferansen, bl.a. om temaet
”Kommunikasjon/samarbeid”. Viktigheten av enhetlig kommunikasjon
utad og innad. Likeledes hvordan vi bør presentere NCC til potensielle
medlemmer. Orienteringen ble godt mottatt, og det var alminnelig enighet
om at fokuset må være på behovet til den enkelte og som NCC kan bidra
med, likeledes at ikke alle har samme behov.
For øvrig henviste hun til det Resyme som er sendt alle i styret.

Sak 4:

Sølvi orienterte om medlemsmøte vi hadde hos Askjems hvor det møtte 98
medlemmer, og viste til et fyldig referat på vår hjemmeside.

Sak 5:

Julebordet. - Til nå er 61 påmeldt, og der er alt under kontroll. Petter
ordner med gevinster til utlodningen, og noen av oss hjelper til med å
dekke borda på fredag kveld.

Sak 6:

Vervekampanje. Stand hos ”Askjems”. Vi tar opp dette på nyåret.

Sak 7:

Regionårsmøte søndag 13. November. Sølvi og Arne reiser dit, og saker
som tas opp der er bl.a. forslag om Regionalt barnetreff, Kurs for ledere,
kasserer og sekretær, kanskje felles medlemsblad.

Sak 8:

Årets medlem. Ble enig om å dele ut plakett til ”Årets medlem 2011” på
julebordet.

Sak 9:

Økonomi. Vi har som vanlig underskudd i begynnelsen av året, og som
bedrer seg etter hvert. Også i år hvor underskuddet på ca. 40.000,- i
sommer er redusert til ca. 10.000,- pr. i dag.

Sak 10:

Telefon. Vi ble enige om å si opp fasttelefon, og gå over til en mobiltelefon
med kontantkort. Sølvi ordner dette.

Sak 11:

Vi begynte å revidere årskalenderen, og fortsetter på neste møte. Einar
skaffer en kalender i farger.

Sak 12:

Eventuelt:

A. Vi bør reklamere i Rulle om vår hjemmeside, som alle bør ta en titt på.
Den nye som kommer fra 1.januar 2012 blir mye enklere å legge inn
referater fra treff og turer m.m.
B. Arne hører med NCC Forsikring om de kan komme å forelese på vårt
neste medlemsmøte.
C. Vi avgjør på neste styremøte om vi skal arrangere St.Hans treff i 2012.
D. Vi må finne nytt sted for høstreffet. Det er kommet to forslag, bl.a. på
Tivolitomta på messeområdet i Tønsberg, samt på Blefjell. Tid for
treffet vil bli 7. – 9. September.
Post 13:

Neste styremøte blir mandag 28.november 2011.

