REFERAT FRA STYREMØTE 2-2010
Tid: mandag 15. februar, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

Ola Akre, Sølvi Frydenlund, Anlaug Sandford, Einar Aase,
Roy Therkelsen og Helge Thorstensen
Åsmund Stokland, Arne M. Horntvedt og Bernt I. Solum

Sak 1

Styret konstituerer seg.
På grunn av at både Arne M. Horntvedt og Bernt I. Solum var fraværende, ble dette punktet
utsatt til neste styremøte.

Sak 2

Referat
Ola leste referat fra styremøtet 14. desember 2009.
Ingen kommentarer eller merknader

Sak 3

Innkomne skriv og brev
Ingen innkomne skriv eller brev til behandling

Sak 4

Saker vi må ta opp etter årsmøtet
Årsmøtet ble meget greit gjennomført og det er ingen saker som trenger oppfølging fra styret
med unntak av at styret i samarbeid med Valgkomiteen forsøker å finne personer til
Finanskomiteen og Fest- og Arrangementskomiteen

Sak 5

Arbeidsmøte sammen med komiteene
Datoen for komitemøtet ble endret fra foreslåtte 24. februar til 3. mars, da 24. februar kommer
midt i skoleferien. Ola sender ut innkalling sammen med vaktliste for kontordager i 2010.

Sak 6

Medlemsmøte 17. mars – tema for møtet?
Det ble litt diskusjon omkring hva som skal være tema på neste medlemsmøte den 17. mars.
Etter en del meningsutveksling ble det foreslått å ha livreddende førstehjelp som tema. Einar
Aase fikk i oppdrag å finne en instruktør blant sine kontakter i Røde Kors.
Et moment ang. dette medlemsmøte er at det kun er annonsert i aktivitetskalenderen, så vi får
håpe at så mange som mulig møter til et lærerikt tema om livreddende førstehjelp.

Sak 7

Eventuelt
Ola tok opp hva vi skal sette som pris på Pinsetreffet, da Rulle snart er i trykken og prisene bør
komme med. Sølvi opplyste at Sanda Camping holder samme pris for Pinstreffet som i fjor
(kr. 450,-), og det ble enighet om at vi bør legge oss på en pris på kr. 500,- for en enhet med 2
personer.
Ola sjekker opp med Teksten Camping hva de skal ha dette året for St.Hans-treffet.
Tur for det gamle styret ble foreslått lagt til helgen den 20. – 21. mars 2010, og som tidligere
bestemt til Laholmen i Strømstad. Ola sender mail til det gamle styret ang. denne datoen.

Sak 8

Ola Akre
Fung. sekretær

Tid og saker for neste møte
Neste møte er 15. mars kl. 1830

