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STYREMØTET

12.11.13

Tilstede:

Svein Jensen

Gro Sandnes

Jan Lindhagen

Kjell Vaage

Magne Pedersen

Christian Chrtistiansen

SAKSLISTEN:

1.Godkjenning av styremøtereferat av 31.10.13

Referatet godkjent uten bemerkninger

2. Oppfølging av oppgaver fra siste styremøte.

Magne P. har snakket med restaurant Maritaos på GA-senteret og de har gitt oss klarsignal for å arrangere

Generalforsamlingen 2014 på stedet. Vi har bestilt mat til kl 1930. Menyen vil vi komme tilbake til senere. Magne
har også ordnet med mikrofonutstyr til møtet.

3. Informasjon om ”Ressursgruppen for Costa Blanca”.

Svein J. redegjorde for et møte med generalkonsul Kindem i Torrevieja, vedr. etablering av en ressursgruppe for

beboere/besøkende på Costa Blanca. Det er et uttrykt ønske fra norske myndigheter om at generalkonsulen tar
kontakt med norske grupperinger på Costa Blanca, for å få en oversikt over nordmenn her nede, bl.a. med tanke

på evt katastrofer, o.l. Gruppen vil også ha til hensikt å informere nordmenn vedr. f.eks. NAV, skatteetaten,
folketrygden, Hilfo, m.m. vedr. rettigheter og plikter i forhold til hjemlandet.

Ressursgruppen vil bestå av 8 personer, som også skal være ressurspersoner for hverandre. Klubben vil forsøke å

få til et infomøte her før Generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen 2014.

Valgkomiteen har startet arbeidet med nye kandidater til de forskjellige verv.
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Valgkomiteen har startet arbeidet med nye kandidater til de forskjellige verv.

Styrets medlemmer/ kandidater ble diskutert. AK har også startet arbeidet med organisaseringen for neste år.

Svein J. la fram et forslag om hvorledes årsberetningen bør fremlegges.

5. WEB-siden

Styret ønsker at nåværende redaktør Tom Jakobsen fortsetter fram til GF 2014, selv om avtalen går ut ved
årsskiftet. Klubben arbeider med aktuelle kandidater for det videre arbeidet med denne siden og er nær en løsning.

Svein tar nærmere kontakt med Tom J.

6. Nøkkelreglement

Styret er opptatt å ha klare retningslinjer for utdeling av nøkløer til klubbhuset. Nøklene skal fordeles på den måten

at fem styremedlemmer får hver sin hovednøkkel (omfatter inngangsdør og kontordør). AK får to, og flg. får utdelt
en nøkkel: Husansvarlig, grupper med fast aktivitet i uken, innkjøpsansvarlig, hjelpegruppa og rengjøringpersonell.

Det legges 3 nøkler til tilfeldige utlån. Disse nøklene gir kun adgang til huset, ikke styrerommet. Nøklene trekkes

inn etter avsluttet funksjon. Det føres streng kontroll med ut- og innlevering av nøklene.

7. Vedtektene.

Ajourførte vedtekter fordeles med ett eks til hver av styremedlemmene, samt at et eks skal stå i ringpermen på

klubbhuset til underretning for medlemmene.

8. Klubbens aktiviteter.

Leder spurte om klubben har blitt litt for ambisiøse med hensyn til aktiviteter. Ble diskutert, og styret vil se

nærmere på de aktiviteter vi har i dag, bl.a. med hensyn til aktiviteter/manglende aktiviteter i disse. Videre

diskusjon om dette spørsmålet vil også berøre våre vedtekter.

9. Sjømannskirken – informasjon.

Sjømannskirken har forespurt om de kunne få bekjentgjøre sine aktiviteter via våre informasjonskilder. Styret

ønsket dette tiltak velkommen.

Neste styremøter:

Onsdag 4.12.13, kl. 1000

Onsdag 15.1.14, kl. 1000
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Christian Christiansen

referent


