2020. 03.12
Tilstede:
Ingar Westjord (Plass-komite)
Monica Johansen.
Oddvar Sivertsen.
Torgeir Schaug.
Line Hansen
Ingvill Nilsen.

Plasskomite er med på styremøtet idag og vi starter med saker angående dem.
o Når man sender ut mail om tildeling av plass legger man ved rettlingslinjene. - ikke
hele reglementer - men retningslinjene.
o Styret ønsker at plasskomite ordner en utredelse av “kjøp om plass”.
o Plasskomite sier seg enig i å starte på arbeidet med denne utredelsen. - Denne skal tas
opp på et senere styremøte for innspill og videre utredelse.

Nøkler:
o Det er hengt en universalnøkkel i nøkkelhanken til utleie-bua.
o Bedre rutiner for utlevering og innhenting av nøkler.

Sak 1 - Referat.

OK.
Sak 2 - Komiteer.

Vei/vann: Bjørn Osenbroch har solgt vannrenseanlegg for 6000,-. Pengene skal brukes til å
koble til vaskemaskin, og hvis det er penger igjen kan de brukes til tørketrommel.

Plass Komité: -

Arrangement komité:

•

•
•

Coronavirus: ekstraordinært årsmøte og alle organiserte arrangementet som er i regi
av klubben utgår. Styret ordner med vaskeliste for påsken, hvor det skal vaskes 2
ganger per. Dag.
De som har hatt ansvar for årsfest og påske i 2020 blir satt opp på årsfest og påsken
2021, dette på grunn av avlyste arrangement i 2020.
Musikken avlyses: Oddvar kontakter musikken.

Aktivitet: Bygg:
Rom til musikere/utleie (Bu bak huset):
o Alt ligger klart til el installasjon, Stian gjør dette når han har mulighet.
o Det skal utarbeides retningslinjer for rommet, hva det skal brukes til. Ansvar
for dette: Monica og Ingvill.
o Oddvar og Trond-Ingar sørger for dokumentasjon for utført arbeid.
o Pris pr. Natt. 200 kr.
Drift sanitær:
o Det er bestilt desinfeksjonsmiddel - dette er utsolgt og vi håper vi får dette
før påsken.
o Det er kjøpt et abonnement hos Reno Vest - i form av en søppeldunk som
skal brukes KUN til søppel fra kjøkken og sanitær. Denne søppeldunken står
inne i søppel bua, og det er dem som står på vaskelista som har ansvar for å
tømme søppelbøttene i dunken. Sammen med søppeldunken blir det levert
hvite søppelposer, det er disse som skal brukes i søppelbøttene på de ulike
toalettene.
o Styret er i dialog med Reno Vest om fritids renovasjon for brukere av
Sandnes Camping.
Sak 3 - Post.
Utgår.
Sak 4 - Økonomi.
Drifter med underskudd til neste ekstraordinært årsmøte.

Sak 5 - Forberedelse til ekstraordinært årsmøte.
Styresammensetning:
-

-

Kine Johansen: ny kasserer. Kollbjørn - starter med opplæring av Kine. Vi
velger å sette Kine inn i konstituert Kasserer stilling frem til neste
ekstraordinært årsmøte.
Revisor: Kjell-Einar Bergersen sitter ett år til.
Oddvar sitter som styreleder til neste ordinære årsmøte.

Sak 6 - Innkommende saker.
o Det er kommet inn et Forslag fra Nina Jarnæs Skogvoll som skal opp på
ekstraordinært årsmøte.
o Det er Kommet en søknad om å arve plass nr: 72. Styret er positiv til at søker
kan overta plassen, men ser til at søknaden må komme fra plassleier.
o Svein Inge Sivertsen har spurt om han kan stille ut 4 malerier på huset. Styret
stiller seg positiv til dette - men han må ta ansvar for maleriene selv.
Sak 7- Forberedelse Medlemsmøte.
Medaljer for medlemmer og barnemøter kommer på neste
årsmøte/ekstraordinære.
Sak 8 - Eventuelt.
Hva skal gjøres på vårdugnad?
-

Komme med forslag og tenke over hva som må gjøres til neste Styremøte.

o Det kjøpes inn 2 nye do-seter til ene dame-toalett og på handicap-toalett.
Kjøpes en ny nal til handicap-toalett.
o Ingvill skal legge ut etterspørsel etter familiekøye og tørketrommel.

