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Sted: Sandnes, kl 15.00 i Burstner’n til Trond Ingar 
Tilstede: Trond Ingar Otterholm, Ørjan Kristiansen, Svein I Sivertsen, Pål-Vidar Nilsen, 

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

Kasserer behjelpelig med å henge opp på infotavlene. 
 

 

Sak 2 Økonomi  
 Svein Inge informerer vedr budsjett. 

Opprettes ny konto i regnskapet som heter arrangement. 
Brev om ny renteendring, minimal økning. 
Lånesøknad sendt til bank på ca 55.000,- på tomtekjøp. Lån til sammen ca 
170.00,-  
Gikk i gjennom ny oversikt vedr strøm. Legges frem på medlemsmøtet. 
Forskudd strøm: Det er vanskelig å overføre for mye innbetalt på strøm over på 
leie grunnet mva. 
 

Svein Inge 

Sak 3 Info fra komiteer  
 Plasskomite: 

Byggesøknad fra Ola Revsnes om utvidelse på spikertelt innvilges ihht 
tegninger. Bjørn, Svein I og Elisabeth vært på befaring. 
Arne Magne og Bente Iversen plass nr 74 og Bent Olsen plass nr 72 er sagt opp. 
Ann Cathrin Iversen plass nr 44 søkt om permisjon ett år. Styret har behandlet 
søknaden og hun innvilges permisjon. 
Plassene må være ryddet innen 1.juni 2013 og vil bli lyst ut på nettsiden. 
John V. Børjeson og Hans Erik Olsen har søkt om plass på Sandnes. Vil bli 
tildelt plass ved neste styremøte. 
Arrangementskomite: 
Slet med arrangementslisten, da det var flere som meldte forfall til 
påskearrangementet. 
Forslag: Siste styremøtet i året skal neste års arrangementslisten settes opp og 
sendes til de som er blitt satt i de ulike komiteene, slik at de får bedre tid på å 
planlegge. Gjelder spesielt påsken. 
Vedtatt fra styret. 
Bygningskomite: 
Ørjan satt opp liste på hva som skal/bør gjøres og hvem som er ansvarlig for å få 
det gjennomført. Denne listen blir hengt opp på infotavlene. 

Tor Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommy J. 
 
 
 
 
 
 
Ørjan 
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Er det flere ting som må gjøres, kontakt bygningskomiteen. 
Forslag: Settes opp en utslagsvask/benk på vaskerom når det er ordnet/ryddet 
Dette vil bli vurdert når rommet er ordnet. 
 

Sak 4 Post  
 Kun reklame og regninger Trond I 

 
Sak 5 Regionsstyremøte  
 Fra sentralt: Innkalling til f.eks årsmøte kan skje med adressert post. Med dette 

menes mail/sms/brev. 
Avd. Bø er oppe og går og har klart å stille et styre med nye folk. 
Avd. Vest-Lofoten har møte 12. april og stiller med nye navn i styret. Det 
tidligere styret er suspendert/ekskludert. 
 

Trond I 

Sak 6 Forberede medlemsmøte  
 Saker som vil tatt opp på medlemsmøtet: 

• Info om tomtekjøp og plan videre. 
• Brenning av rusk og rask i fjæra 
• Storinnkjøp av engangsartikler 

o Det kjøpes engros 
o Avtale med Jakobsen Engros. Er billigere. 
o Arrangementskomiteen ser hva man trenger å fylle opp av. 

• Strømregnskap 
o Delbetalinger 
o Leie 
o Faktura på mail 
o De som ikke får faktura på mail innen utgangen av April, må si 

i fra. Ikke sikkert man har riktig mailadresse. 
• Innhold arrangement 
• Dugnadslisten 
• Utleie av huset på Sandnes ifm konfirmasjon i 2014 
• Tur til Laukvik og Lyngvær 
• Fått løypelegger, blir ordnet skiløyper på ca 1,5 mil 

 

 

Sak 7 Organisasjonskurs 20/21 april 13 i Svolvær  
 Elisabeth, Bjørn og Ørjan kan reise 

Svein Inge og Pål-Vidar er usikker og gir beskjed så snart som muilg. 
Avd. dekker hotell og reiser dagen før kursstart 
 

 

Sak 8 Innkjøp engangsartikler, en gros  
 Inngått kundeavtale med Jakobsen Engros og Stamples 

 
 

Sak 9 Dugnad  
 Ørjan har satt opp en liste over ting som må gjøres. Denne henges opp på 

infotavlen. De som er satt opp som ansvarlig for at jobben blir gjort, må ta 
kontakt med Ørjan for å få materiell. 
Ørjan ordner ulike fargeprøver for maling av sanitær. 
 

 

Sak 10 Eventuelt  
 Leie ut huset ifm konfirmasjon: 

Vidar Nilssen og Sissel Johansen har spurt om leie av huset til konfirmasjon i 
mai 2014. Styret har vedtatt å leie ut huset til dem for kr 1.000,- som trekkes av 
neste års brøyteregning. 
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Tomtekjøp 
Den 25/26 mai stiller Toro, Trond Ingar, Bjørn Osenbroch, Olav Tuftene og 
kanskje Øyvind på befaring på tomten. Dette for å gjøre prøvegraving, prøve å 
beregne brukbare masser for videre utvikling av området. 
Det første som må gjøres er drenering rundt tomten og flytting av gjerde. 
Byggekomiteen får ansvar å finne ut hvor mye staur/netting som trengs. 
Kart over området: 
Bjørn har begynt å tegne et forslag på kart over tomten.  

• Plassering av 
o Lekeplass 
o Gjestecamp m/strøm 

Kan gå inn på kommunens kartsider på internett, laste ned kart og komme med 
innspill til neste styremøte. 
 
Veksel: 
Vanskelig å få tak i nok vekslepenger til arrangement. 
Tor-Erik sjekker med Sparebank1 om å låne kortterminal, spesielt til påske. 
Styret vedtar å ha kr 5.000,- stående i veksel for arrangement som låses inn. 
 
Kjøpe Playstation 3 for å ha på huset: 
Forslag fra Pål-Vidar Nilsen. 
Det ble diskutert for og i mot forslaget i styret.  
Forslaget ble tatt til votering: 

• Ja – 1 stemme 
• Nei – 7 stemmer 

Årsaken er kontrollen av hvilke spill som vil bli spilt, aldersgrense og kontroll av 
dette. 
Forslaget falt og det vil ikke bli kjøpt inn PS3 av klubben. 
 
Hjemmesiden: 
Kontaktinformasjonen må oppdateres slik at personer som ikke er på Sandnes 
kan få tak i styret. 
 
Biljardbord: 
Alexander Schaug har tilbudt å leie ut sitt biljardbord til klubben og ha det på 
Sandnes. Dette er et større og bedre bord enn det som nå står på huset. 
Det må kjøpes inn kulesett til dette bordet. 
Styret er enig i å leie dette bordet og skriver leiekontrakt med A. Schaug. 
 
Mailadresse: 
Styret tar seg av å sjekke opp og skaffe riktige mailadresser til medlemmene i 
NCC Andøy. 
 
TV: 
Mangler noen kabler og det må ryddes opp i tv-hjørnet. Mye som ikke er i bruk. 
Lage og laminere en minibruksanvisning. 
 
Dart: 
Skaffe en kryssfinerplate på 1,20x2,40, male den og skru den opp på veggen der 
dartskiven skal henge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tor-Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth 
 
 
 
Bjørn 

 Møte avsluttet kl. 16.30 
Neste møte avtales. 

. 

 


