
Styremøte referat 

130119 
 

 
Sted: Sandnes, 1200. På Huset. 
Tilstede: Trond-Ingar, Tor Eirik, Bjørn, Ørjan og Svein Inge 
  
Saksliste:  
Sak 1 Referat 
Sak 2 Økonomi 
Sak 3 Info fra komiteer 
Sak 4 Post 
Sak 5 Årsmøteforberedelser 
Sak 6 Budsjett 
Sak 7 Eventuelt 
 
Sak 1 Referat Ansvarlig 
 Referatet OK  
Sak 2 Økonomi: Ansvarlig 
 Svein Inge tok styret gjennom siste vesentlige endringer i budsjettet.  Svein-I. 
Sak 3 Info fra komiteer Ansvarlig 
 Plasskomiteen: Oversikt/oppsummering. Hvor mange plasser er tildelt i løpet av 

året? Hvor mange nye som er kommet inn? 4 nye og 7 interne bytter. 
Bygg: Hva er utført i perioden og hva gjenstår/bør gjøres?  
Ingen fra byggekommiteen var tilstede. 
Arrangement: Fordele arrangementer for neste termin. 
Arrangementansvarlige setter opp forslag for fordeling for neste år.  

Kommiteledere 

Sak 4 Post: Ansvarlig 
 Ingen ting spesielt. Leder 
Sak 5 Årsmøteforberedelser Ansvarlig 
 Innkommende saker. Ingen fra medlemmer, kun de saker fra styret. 

Kjøp av tomt. Blir sak 1 på årsmøtet. 
Grusing av P plass. Blir sak 2 på årsmøtet.  
Bytte vindu og bordkledning på østvegg på Huset. (kledning på lager). Sak 5 på 
årsmøtet. 
Male hus og sanitær utvendig. Sak 3 på årsmøtet. 
Male Huset innvendig.Sak 4 på årsmøtet. 
Regelementsendring. Skal vi foreslå en regel som omhandler dette med at det ikke 
står vogn på leid plass? Blir sak 7 på årsmøtet. 
Datautstyr til webmaster/Leder plasskommiteen. Sak 6 på årsmøtet.  
Årsberetning. Leder skriver denne.  
Leder ordner med annonse i avisen og webmaster på hjemmesiden.  

Alle 
 
 
 
 
 
 

Sak 6 Budsjett: Ansvarlig 
 Budsjett for 2013 m/styrets forslag på årsmøtesaker.  

Kasserer forklarte og justerte etter styrets saker til årsmøte.  
Kasserer/alle 

Sak 7 Eventuelt: Ansvarlig 
 Leder informerte styret at avdelingen har kjøpt godteri til karneval og påske for 

salg/premier under arrangementene for ½ pris fra MIX. 
Leder og webmaster tar tak i at avdelingen skaffer e-mail adresser til alle på 
Sandnes, slik at info og fakturaer kan sendes på mail, for å spare porto. 

 

Møte 
avsluttet:  

  

 


