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Godkjenning av referat med følgende kommentarer;
 Det ble en koselig grøtfest i desember med mange
fremmøtte. En stor takk til festkomiteen.
 Vedrørende møte 22/1-15 med Idrettskretsen vil Arvid
undersøke om matter til treningsrommet.
 Fjorårets vareopptelling på Prix gikk fort. Bra oppslutning. Vi
satser på vareopptelling i år også, gode penger å tjene.
Gjennomgang av innkomne skriv.
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Ansvar/Frist

Gjennomgang av resultatrapport og balanserapport. Økonomisk sett
har det vært et godt år. Vi går med overskudd. Vi har hatt økning i
leieinntektene og har derfor fått gjort mye. Budsjettforslaget ble
presentert/behandlet.
Gjennomgang av rutiner for politiattester
 Styret setter opp en oversikt over hvem i klubben som må ha
politiattest.
 Søknad fylles ut av hver enkelt og sendes elektronisk. Link
ligger på KRK sin nettside.
 Kopi av politiattest leveres til formannen/den ansvarlige.
 Politiattestene oppbevares i egen perm på kontoret .
 Det kreves ny politiattest hvert 5. år.
Valg
Oskar som representerer valgkomiteen innhentet informasjon om
hvem som står på valg og hvem som ønsker gjenvalg.
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Evt.













Lage en årsplan for søknadsfrister. Arvid tar ansvar å
utarbeide planen.
Stor takk til Arvid som har reparert båter. Denne innsatsen
har spart roklubben for mange penger.
Henry setter opp en påminnelse på herregarderobedøra om å
huske å lukke vinduet.
Oskar har sjekket varebeholdningen på treningstøy, og det
må kjøpes inn flere rodrakter i størrelse small.
Henry sjekker om vi kan få bedre avtaler når det gjelder
forsikring(Jernbaneforbundets bank- og forsikring), strøm og
bank (Dnb).
Agder Energi tar opp bryggene i uke 5. Ønske om at ei brygge
blir liggende igjen.
Svein er ansvarlig for å ordne dugnad på Prix og
søppelplukking i Kristiansand kommune.
Coastelregatta blir 10. oktober 2015. Lokalene reserveres for
hele helgen.
Rapportene legges på Roklubbens nettside en uke før
årsmøtet 12. februar. Christian blir spurt om å være
ordstyrer.
Oversikt over styremøter i første halvdel av 2015;
11.februar, 12.mars, 9.april, 7.mai, 4.juni

AB

HB

HB

AM


Neste styremøte 11.februar kl. 17.30:
 Gjennomgang av innkomne forslag
 Gjennomgang av årsmøte
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