Referat fra styremøte 6
14. juni 2016 kl. 17 på roklubben
Møteleder
Dag-Erk Tvedt

Referent
Dag-Erik Tvedt

Deltakere
Alf Helgeland, Jostein Senumstad, Mathilde Sødal og Dag-Erik Tvedt
Sak nr.

Sak
Status på økonomi:
Kasserer melder inn om god kontroll på økonomien. Har i tiden før
møtet påpekt at rutinene for reiseregning må holde standarden som ble
bestemt på årsmøtet.
18/16 Arvid jobber fortsatt med avtalen på fjernvarme. Fikk ikke tatt opp dette
på møtet, så styret avventer status til neste møte. Dette gir oss fortsatt
tid til å få landet ny avtale før den gamle går ut.
26/16 Nytt materiell:
På grunn av at både kasserer og materialforvalter ikke var til stede blir
saken behandlet på neste styremøte. Båtkjøp var planlagt til høsten.
Materialforvalter jobber videre med forslag til aktuelle båter.
Finansiering skjer i stor grad med midler fra spareskillingsfondet.
27/16 Politiattester:
Skriv om begrunnelse for politiattest har blitt sendt ut til flesteparten av
styrets medlemmer, trenere og foreldre som kjører til regatta. De
resterende samles inn før neste styremøte.
Jostein sender ut epost for å presisere at den enkelte selv søker om
politiattest og legger ved begrunnelsen.
11/16 Timeren til ventilasjonsanlegget:
Denne er nå byttet ut med en (fungerende) 6-timers timer. Takk til Tom
Bergli og Daniel Bergli for henholdsvis deler og arbeid!
25/16 Kraftseteravgift:
Skriv ble sendt ut i etterkant av forrige møte. Venter fortsatt på svar fra
kraftsenterutvalget. Dag-Erik følger opp saken.
28/16 Regulering av området utenfor klubben:
Alf og Arvid sørger for å følge opp med idrettsetaten og kommunen for å
ivareta roklubbens interesser på best mulig måte i forbindelse med
forestående prosjekter.
29/16 Samle pant etter utleie:
Det ble foreslått å legge til rette for at leietakere kan velge å donere
panten til roklubben. Dette kan realiseres med en beholder som
oppfordrer til dette ved inngangspartiet. Alf sjekker opp muligheter for å
kunne overta en ubrukt beholder laget til dette formålet. Mulige rutiner
for tømming av denne, samt plassering diskuteres på neste møte før et
eventuelt prøveprosjekt igangsettes.
Neste styremøte: 17. august

Ansvar/frist

Arvid
Frist –
styremøte 7
Oskar
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styremøte 7
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styremøte 7
Snarest
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styremøte 7
Arvid og Alf
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styremøte 7

