
Referat styremøte  
23.02.13 

 
 

 

Sted: Sandnes, kl 11.00 på huset 
Tilstede: Trond Ingar Otterholm, Ørjan Kristiansen, Svein I Sivertsen, Pål-Vidar Nilsen, 

Jens-Sverre Alsos, Bjørn Osenbroch, Tommy Jensen, Elisabeth Johansen 
Tor- Erik Mortensen hadde meldt forfall 
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Sak 1 Referat Ansvarlig 
 Gjennomgang av årsmøtereferat 

 
 

Sak 2 Økonomi  
 Svein Inge informerer vedr budsjett. 

Det er utarbeidet eget regnskapsskjema som skal brukes til arrangementene for 
bedre oversikt og kontroll. 
Har utarbeidet oversikt på strømregninger inn- og utbetalinger som skal legges 
frem på neste medlemsmøte. Veldig bra arbeid 
Har spurt om pris på flere forsikringsselskap og venter på tilbakemelding. 
 

Svein Inge 

Sak 3 Post  
 Leder informerte om at han henter posten i postboksen på Andenes. Hvis leder er 

borte vil en annen få i oppgave å hente det. 
Leder har fått mail fra NCC sentralt vedr urolighetene i avdeling Vest Lofoten 
 

Leder 
 

Sak 4 Konstituering av styret  
 Medlemmene i styret får faste oppgaver 

Hva Hvem Kommentar 
Hente post Leder/sekretær Hente post, herav regninger og 

videreformiddle disse til rette 
vedkommende. 

Bygninger Ørjan, Pål V
  

Løpende vedlikehold på byggninger, 
gressklippere og bensin, lyspærer, 
saugjerde, vannrenseanlegget, 
brønnen, mm. 
Søppeltømming etter karneval, etter 
vårdugnad og etter høsttreffet.  
Septik en gang i året. Er bestilt, men 
MÅ følges opp. Begge tanker. 
Papir, såpe, osv. Påse på at det aldri 
blir fritt for forbruksmateriell på 
Sandnes. Vaskerom og kjøkken. 

Plasskomité Tor E 
Bjørn 

Saksbehandle søkere og oppmåling 
av plasser. Kontrakter, nøkler 
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Elisabeth inn/ut., med mer. 
Arrkomité Tommy 

Jens 
Saksbehandle arrangementstildeling 
for styret.  
Sørge for oppfølging av 
arrangementsansvarlige. Sørge for 
musikk til alle arrangement. 
Sørge for at det er fat, kopper, 
loddbøker, loddblokker osv for hvert 
arrangement. 

Tømming av 
forslagskasse. 

Ørjan  

Oppdatere infotavler 
på Sandnes. 

Elisabeth  

   
  
Vurdere å lage «stillingsinstruks» til hvert enkelt ansvarsområde. 
 

Sak 5 Fordeling av arrangementer og retningslinjer for disse  
 Medlemmene i styret sender innspill av hva de faste arrangementene minimum 

bør inneholde til neste styremøte. Lage ideperm. 
Faste arrangement: Karneval, påske, høsttreff og julebord 
Pris på julebord: 
18 år       -> full pris. Dvs pris på mat og 1 drikke. 
12-18 år -> 50% av full pris 
3- 11 år  -> 25% av full pris 
0-3 år     -> gratis,- 
 

 

Sak 6 Tomtekjøp  
 Saken er i gang. Kommunen oppmåler i mai 

Området må vurderes med tanke på: 
• Masser 
• Pris 
• Bruke «lokale» maskinkjørere 
• Lage fremdrifts/prsjektplan 
• Låneopptak ca kr 50.000,-, for kjøp. 

 

 

Sak 7 Sette i verk andre årsmøtevedtak  
 Pkt 5.2 – Bjørn kontakter Team Toro for grus 

Pkt 5.3 – Ørjan tar med div prøver til neste styremøte 
Pkt 5.4 – Ørjan finner ut hvor mye maling som trengs 
               Få iverksatt så tidlig som mulig, trenger ikke å vente. 
               Før påske? 
Pkt 5.5 – Ørjan informerte om at vinduene og vindskiene er bestilt. 
               Trond sjekker snøsperre/fanger 
Pkt 5.6 – Er gjort 
 

 

Sak 8 Eventuelt  
 Permisjon fra Geir Iversen og Heidi Nilsen: 

"Styret innvilger Geir og Heidi ett års permisjon. fra lørdag 23/2 (styremøte) fra 
plass 18, til og med 22/2-14. Styret lar, etter søknad fra, Geir A. og Sylvi 
disponere denne plassen i stedet for plass 16, hvor de står midlertidig i dag, i 
permisjonstiden til Heidi og Geir. 
Plass 18 lyses ut minimum 3 uker før permisjonstiden er utløpt eller ved 
oppsigelse fra Heidi og Geir. Hvis plassen sies opp eller avtalen med Geir A. og 
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Sylvi opphører må plassleier sørge for å fjerne teltet fra plass 18, slik at styret 
kan disponere plassen" 
 
Enkle ting og oppgaver: 
Enkle ting og enkle oppgaver, som ikke koster penger eller som ikke trenger 
store ressurser/planlegging, fikses av alle leietakere på Sandnes. Styret skal ikke 
drive og fikse og ordne småting på camping hele tiden. Slike ting tar hver og en 
ansvar for selv. Alle kan sette inn en skru, slå inn en spiker, skifte lyspære, og 
andre småting. 
 
Skispor: 
Muligheter for å lage skispor til påske. 
Bjørn har scooter som kan brukes, sjekk/forhøre om løypetråkker 
 
Forslag fra Kristine Sivertsen – Trådløst internett: 
Hun har lagt inn forslag for trådløst internett på huset på Sandnes. 
Det er mye ansvar og hvem skal være ansvarlig for event misbruk? Ønskes det 
trådløst på huset, bruk private routere. 
Styret har valgt og ikke vedta dette forslaget. 
 
Flytting av lekeplassen: 
Først gjerde inn nyområdet 
Saken utsettes til våren 
 

   
Møte 
avsluttet:  

Ca 12.30 Neste 
møte: 
Avtales 
nærmere. 

   
 


