Styremøtereferat
170107

Sted:
Tilstede:
Forfall:
Saksliste:
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7

Sandnes, kl 12:00 på huset
Ørjan, Oddvar, Sylvi, Morten, Børre og Else Julie
Heid-Julie, Tore, Ernst

Sak 1

Referat:
OK.
Økonomi:
Regnskap for desember er ikke klart fra regnskapskontoret.
Oppsett av budsjett for 2017 og fordeling mellom avdeling og
Sandnes.

Ansvarlig
Leder
Ansvarlig
Kasserer

Info fra komiteer
Plasskomiteen.
Ingen endringer.
1 stk på venteliste.

Ansvarlig
Oddvar

Sak 2

Sak 3

Referat
Økonomi
Info fra komiteer
Post
Inn kommende saker til årsmøte
Forberedelse til årsmøte
Eventuelt

Arrangement.
Arrangemenstlisten for 2017 er klar. De som er satt opp på
karneval vil bli kontaktet.
Arrangementsboka må bringes til Sandnes.

Sylvi

Byggkomiteen
Lyd plater til taket i salen er kommet. Nye lys til salen er bestilt og Børre,
vil bli montert sammen med lydplater. Dette er forhåpentligvis
Oddvar og
ferdig montert til årsmøtehelgen.
TrondMaling av taket vil bli vurdert nærmere, når arbeidet med lys
Ingar
starter.
Renovering av toalettene på huset.
Børre redegjør for innkjøpt materiell. Oppstart etter årsmøte.

Børre
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Sak 4
Sak 5

Sak 6

Post
Ok
Inn kommende saker til årsmøte

Ansvarlig
Else Julie
Ansvarlig

Ingen innkommende saker

Leder

Forberedelse til årsmøte
Styre forbereder sine saker til årsmøte.
Styret

Sak 7

Eventuelt
Saker i forslagskassen.
 Endring av ordlyd plakat gjestecamp:
I "reglement for Sandnes camping" Nr.15 er ordlyden som følger;
Pris for gjestecampere er kr. 100,- m/strøm og kr 50,- u/strøm for
medlemmer I NBCC.
Pris for gjestecampere er kr. 150,- m/strøm og kr 100,- u/strøm for
de som ikke er medlemmer I NBCC.
Jeg synes dette er litt vanskelig å tyde, hva med å la ordlyden være
som følger:
Pris for gjestecampere som er medlemmer i NBCC er kr. 100,pr. døgn m/strøm og kr. 50,- pr. døgn u/strøm.
Pris for gjestecampere som ikke er medlemmer i NBCC er kr.
150,- pr. døgn m/strøm og kr 100,- pr. døgn u/strøm.
Forslaget anser styret for å være redaksjonell endring av
teksten som ikke er av betydning for drift.
Styret støtter forslaget og plakat blir endret.




Vannposter øvre del pølsesiden:
- Det er kommet forslag om flere vannposter på
pølsesiden. Forslagsstiller har blitt bedt om å innhente
pris på dette.
Gatelys
- Forslag til flere gatelys på campingen, forslagsstiller
har også her blitt bedt om å innhente pris.
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Møte
avsluttet:

14:20

