
REFERAT FRA KONSTITUERENDE STYREMØTE I DNKA –  6. MARS 2014. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jakobsen 

- Svein Jensen 

- Jan Lindhagen 

- Kjell Pedersen 

- Gro Sandnes 

- Liv Tyldum 

- Kjell Arild Vaage 

Følgende sak ble behandlet på styremøtet: 

Møtets hensikt var konstituering etter valget på årets Generalforsamling, og styrets leder 

presenterte de nye vararepresentantene Reidar Eriksen og Liv Tyldum. Kjell A. Vaage rykket 

opp til fast styrerepresentant, og er godt kjent for de øvrige etter perioden som 

vararepresentant. En velkomsthilsen til alle tre i deres nye posisjoner i ledelsen av DNKA. På 

spørsmål fra Liv Tyldum, svarte Svein Jensen bekreftende på at vararepresentantene vil bli 

innkalt til styremøtene, men at de ikke har møteplikt. 

Referat fra styremøte 9. februar 2014 ble godkjent uten merknader, og sendes til Tom 

Jacobsen for kunngjøring på hjemmesiden. 

Gro Sandnes ble enstemmjig gjenvalgt som nestleder i styret. 

Etter det ordinære konstituerende styremøtet, gikk vi over til et rent arbeidsmøte, hvor flere 

saker ble behandlet. 

Oppgradering av bygg og inventar. 

For å gjennomføre dette arbeidet, ble det oppnevnt en hurtigarbeidende gruppe, som består 

av Reidar Eriksen, Jan Lindhagen og Kjell A. Vaage. Allerede på førstkommende styremøte 

13. mars, skal de fremlegge sin fremdriftsplan for gruppens arbeide. Kravspesifikasjon er et 

essensielt startpunkt. 

Klubbens hjemmeside, og videre drift av denne. 

Klubbens hjemmeside er veldig viktig for informasjonsflyten til DNKAs medlemmer. I 

øyeblikket foreligger det tre alternativer til å kunne løse denne oppgaven. Gro Sandnes og 

Svein Jensen vil møte de enkelte kandidatene, og avgjøre videre ansvar for dette viktige 

arbeidet. 

Hjelpegruppa. 

Liv Tyldum refererte skriv fra en organisasjon i Bergen, som har bevilget Euro 2.000,- til 

støtte for trengende i Spania. Mere om dette senere. 



Sjømannspresten i Torrevieja. 

Svein Jensen orienterte om at sjømannspresten i Saltbyen vil besøke oss 11. april. Denne 

presten, som heter Dag Magnus Hagar, er en ”kløpper” også når det gjelder spansk 

kulturhistorie. Gunnar Halvorsen, Bjørn-Sverre Jakobsen og Liv Tyldum vil ta seg av dette 

arrangementet, og nærmere orientering vil komme senere. 

Neste styremøte. 

Neste styremøte blir avviklet i klubblokalet 13. mars 2014, kl 15:00. Se egen innkalling. 

Gran Alacant, 6. mars  2014. 

 

 

Bjørn-Sverre Jakobsen 

Sekretær 


