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SAK
Godkjenning av referat, ingen kommentarer.

Ansvar/Frist

H

32/14 Sponsormidler fra National Oilwell Varco på kr. 25.000 er kommet
inn. Budsjettarbeidet blir utsatt til neste møte.
33/14 Dugnad.
Bra oppslutning og god innsats, mye ble gjort. Stor takk til de som
deltok.
34/14 Oppjusteringsplan
 Oversikt/priser på utstyr som trengs, presenteres på neste
styremøte. JB/OS
JB/OS
 Ny benkeplate på kjøkkenet bestilles/monteres-HB
 Pussing og lakking av gulv i trimrommet vil bli gjort på dugnad.
Arvid Olsen har hovedansvaret. JB avtaler med AO når dette
arbeidet skal gjøres. JB sikrer at de som trener blir
orientert om at treningsrommet ikke kan brukes i denne
perioden . HB sjekker ut pris på lakk.
JB/HB
 Matter/plater kjøpes inn for å bevare gulvet etter at
vedlikeholdsarbeidet er gjennomført.
 Senumstad presenterer priser på matter til inngangspartiene
på neste styremøte.
 Rensing av sofaene i festlokalet. Svein leier maskin og får
hjelp til å utføre arbeidet.
 Dessverre har det blitt borte to diplomer i forbindelse med
utleie. Arvid henvender seg til Norges Roforbund for å
AB
undersøke om det er mulig å få utstedt to nye diplomer.
 Stolknotter kjøpes inn og skiftes der det er nødvendig.
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35/14 Grøtfest 18. desember
Henry tar ansvar for å informere festkomiteen og inviterer dem på
neste styremøte.
AB legger ut invitasjonen på nettet og sender ut på sms.
Påmeldingsfrist en uke i forkant til Kari/Valborg eller på lista som
henger i roklubben.
36/14 Styret er positiv til at Arvid ønsker å arbeide for til en
Coastelregatta i 2014. Det anbefales at arbeidet begynner i god tid
og at arrangementet legges utenom ferier slik at så mange som mulig
kan være med på gjennomføringen.
Evt.
Vareopptelling på Prix er i år søndag 28.12.14. Informasjon
vedrørende dugnaden legges ut på nettet i god tid.
Vi er ajour med det som står i handlingsplanen.
Oscar vurderer behovet for innkjøp av ” lavpris ”singelsculler til
neste møte.
Politiattester og styrereferatene legges i arkivet.
Neste
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styremøte:
Onsdag 10.12.14
Grøtfest- festkommiteen inviteres
Budsjett
Gjennomgang nye rutiner for politiattester
Valg
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