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STYREMØTE 09.04.13
Klubbhuset

 

 

Tilstede: Svein Jensen, Gro Sandnes, Jan Lindhagen, Gunnar Halvorsen og Christian Christiansen

 

 

Sak 1: Møtereferat.

Referat fra siste styremøte gjennomgått og godkjent.

 

Sak 2: Donasjonsmøtet

Et meget positivt møte med repr. fra organisasjonene Røde Kors, Caritas og Aracela, samt Santa Pola
kommune.Fått mange positive tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer om at dette arbeidet bør
videreføres kontinuerlig. Klubben vil derfor opprette en konto for donasjon som det enkelte medlem kan
benytte. Kontonummeret vil komme på klubbens web.side.

Det nedsatte veldedighetsgruppen er godt igang og vil ha et møte med Santa Pola kommune denne uken.

 

Sak 3: Låssystemet.

Styret har bestemt at klubbhuset skal ha nytt låssystem. Fått et tilbud fra låssmed Gunnar Kvarsvik .
Forslaget ble gjennomgått med diverse bemerkninger, bl.a. at det ikke var tilstrekkelig eksakt. Svein tar
videre kontakt, fremmer våre synspunkter og ber om et eksakt pristilbud.

 

Sak 4: Web.siden.

Gro har hatt kontakt med Tom Jakobsen vedr. Klubbens web.side. Vi ønsker å få siden enda mer
oversiktlig med linker til f.eks. nyttig informasjon, styremøtereferat, m.m.                      

Gro følger opp dette i løpet av sommeren, slik at det hele er oppe og går fra høsten av.

 

 

Sak 5: Vedr. Nedsatte grupper.

Svein Monsen har bedt om å få fratre vingruppen. Dette ble godtatt. Styret arbeider med en erstatter.

Tur-og orienteringsgruppen. Øystein Flemmos er tilbake rundt 20.april, så vi avventer videre opplegg her
inntil har snakket med ham. Flere personer har ytret ønske om å delta i denne gruppa.
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Veldedighetsgruppen og kulturgruppen er godt igang.

Kjøkken/bardugnaden. Det er meget vanskelig å få folk til å stå bak disken. Mange bruker usikkerhet om
hvorledes arbeidet foregår.

Styret er derfor av den oppfatning at vi må bruke andre muligheter enn innkalling til bestemt tid for dette,
f.eks. benytte anledningen når det er andre tilstelninger i Klubben.

 

Sak 6: Klubbens aktivitet i sommermånedene.

Styret gjennomgikk hvornår det enkelte styremedlem befant seg i Spania i løpet av sommeren.

Slik situasjonen er pr. dags dato, vil Klubben holdes stengt i perioden 18.5. til 15.9.13.

Dersom det dukker opp alternativer, vil man forsøke å holde oppe noen ganger i løpet av sommeren.

Kurt får ansvar for å stenge av huset for sommeren.

 

Sak 7: Diverse.

Klubben går til innkjøp av nytt medisinskap. Ansvar: Christian.

Voucher. Christian tar kontakt med Anne Haukøy for oppdatering av voucherlistene.

 

Første styremøte etter sommeren, blir 23.9.13, kl. 1000.

 

 

 

Christian Christiansen

referent


