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Sted:

Sandnes, 1200.

Saksliste:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9

Konstituering av nytt styre
Referat fra årsmøte. Oppfølging av årsmøtevedtak.
Økonomi/budsjettgjennomgang
Info fra Komiteer
Komitefordeling og oppgaver fordeling av ansvar
Post
Renovasjon huset
Informasjon forsikringsarbeid sanitær
Eventuelt

Sak 1

Konstituering av nytt styre
Det nye styret ble informert av leder hvordan stemme prosessen
forgår, og at alt styrearbeid holdes i styret. Ting som skal
offentliggjøres vil bli annonser på hjemmesiden vår.
Det ble informert om at styret og deres arbeid er konfidensielt.
Det er styret som tar avgjørelser og ikke de forskjellige komiteene.
Alle nye styremedlemmer fikk utlevert NCC sine vedtekter.
Valg av komiteer se sak 5.

Ansvarlig
Leder

Sak 2

Referat fra årsmøte/Oppfølging av årsmøtevedtak
Styret gikk gjennom årsmøte sakene.
Oppfølging av saker er omskriving av vedtektene.
Økonomi/budsjettgjennomgang
Ingen store forandringer på januar regnskap.
Kasserer ønsker ikke at medlemmene skal forskudds betale for strøm
og plass leie.
Kassere ønsker å inngå avtale med regnskapsfirma.

Ansvarlig

Info fra komiteer
Felles for alle komiteer.
Alle skriv til og fra alle komiteer skal besvares og kopi skal sendes
leder og hvis det trenge til kasserer og webmaster.

Ansvarlig
Ledere

Sak 3

Sak 4

Plasskomiteen.
Plass nr. 37 tildeles Morten Lysaker.
Plass nr. 48 lyses ut ledig 1 juni 2015.
Arrangement.
Komiteen sliter å få medlemmer til å arrangere påske arr.
Komiteen skal gjøre ett siste forsøk på å få noen til arr. Påsken 2015,

Webmaster.
Ansvarlig
Kasserer
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dersom det ikke er noen som stiller opp kan dette arr. Bli avlyst.
Byggekomiteen
Dugnadsliste sluttføres og legges ut på hjemmesiden.
Sak 5

Sak 6
Sak 7

Sak 8

Sak 9

Komitefordeling/fordeling av ansvar
Plasskomiteen.
Oddvar T Sivertsen – Leder
Børre Brynjulfsen.
Tore Johannessen
Arrangement.
Tommy Jensen – Leder
Pål Vidar Nilsen.
Byggekomiteen
Bjørn Osenbroch - Leder
Tommy Andreassen.
Else Julie Alsos.
Post
ingen
Renovasjon huset
Styret tegner fritids abn. På kroner 1050 ;
Dette abn. Skal stå på Ørjan Kristiansen
Forsikringsarbeid sanitær
Recover har lovet å ferdigstille sanitæranlegget innen påske 2015.
Styret ble enig om å fjerne resten av sponplater, og legge våtroms
plater på resterende vegger dusj herre. Leder har fullmakt fra styret
om å inngå avtale med Recover.
Eventuelt
Innkommen forslag:
Strøsand:
Styret har vedtatt å kjøpe inn strøsand.
Merking av plasser:
Styret skal merke opp alle strømstolper og strømskap.
Styret anmoder alle medlemmene om å merke sine plasser .
Fornying av lekeplass:
Styret skal se på forslaget, og ta kontakt med forslagsstiller.

Klokken 1400
Møte
avsluttet:

Ansvarlig
Styret

Ansvarlig
Kasserer
Ansvarlig
Ørjan
Ansvarlig
Ørjan

Ansvarlig

Bjørn O
Oddvar og
Ørjan.
Alle
Oddvar.

