
REFERAT FRA STYREMØTET 30.APRIL 2015 

Tilstede: 

Jan Lindhagen Edith D. Gilje Bjørn Sverre Jacobsen Henrik Thrana Liv Tyldum 

Følgende saker ble gjennomgått: 

1. Innkalling og møtereferat 

Henrik Thrana på pekte misligheten ved at det sto i referatet at han ikke møtte på styremøtet 

2.mars. Han hadde ikke fått innkalling og han var i Norge. Dette skulle bli fjernet fra referatet 

Ingen kommentarer til innkalling og møtereferat av 9.april. 

 

2. Behandling og svare på brev fra Hans Kristian Gustavsen 

Forslag til svarbrev gjennomgått. 

En kom fram til at Edith skulle be om et møte med HKG og overlevere svarbrevet og referere 

vedtaket som ble gjort på møtet 

Vedtak: 

Styret besvarer henvendelsen fra HKG ved å sende svarbrev godkjent i møtet. 

Det understrekes der at all kontakt m,h.t. hva som skal legges ut på klubbens hjemmeside skal 

praktiseres i.h.t. underskrevet avtale med HKG. Dette innebærer at utenom informasjon fra AK og 

referater fra møter, er det Edith som er styrets kontaktperson i kommunikasjonen med HKG. 

Med mindre det skulle komme opp nye momenter i saken rundt behov for kontaktpersoner i 

La Marina, anser styret dette som en sak som AK etter avtale håndterer videre. Forøvrig vil det være 

naturlig at strategigruppen ser også på denne problemstillingen i arbeidet for å finne gode løsninger 

for framtiden. 

 

3. Behandle forslag fra Henrik Thrana 

Forslag om at varamenn møter på alle styremøter. 

Forslaget ble godkjent. 

Vedtak: 

Styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøtene, alle har plikt til å informere sekretær 

dersom de er forhindret fra å møte. 

 

4. Status donasjoner 

Jan orienterte om at pengene var overlevert og tatt vel i mot av hjelpeorganisasjonene. 

 

5. Eventuelt 

Klubbnøkler: 

Hvor mange nøkler og hvem skal ha, praktisk gjennomføring av overlevering ble diskutert. En vil 

komme tilbake til endelig avgjørelse til høsten. 

Kontorstoler: 

Det er behov for to kontorstoler, Henrik påtok seg innkjøpsjobben 

Offentliggjøring av vedtekter: 

Klubbens vedtekter vil bli lagt ut på nettet. Dette vil skje når de er blitt godkjent i Valencia. 

 

Torsdag 1. oktober kl 14.00 vil det i klubben bli hold informasjon om fukt i hus av Fukt1 

Mandag 12.oktober kl 17 i La Marina. Strategigruppen (Tore, Edith, Knut) inviterer til møte om 

forslag til organisering og framtidig drift av klubben etc. 

Onsdag 28.oktober kl 12.00 er det medlemsmøte 

 

Neste styremøte: 17. september 15:00 


