
REFERAT FRA STYREMØTE I DNKA –  20. MARS 2014. 

Tilstede på møtet var: 

- Reidar Eriksen 

- Bjørn-Sverre Jakobsen 

- Svein Jensen 

- Jan Lindhagen 

- Per Lissner 

- Kjell Pedersen 

- Gro Sandnes 

- Liv Tyldum 

- Kjell Arild Vaage 

Følgende saker ble behandlet på styremøtet: 

Gokjenning av referat fra forige styremøte. 

Referat fra forige styremøte ble enstemmig godkjent. Det ble også vedtatt at referatene i 

fremtiden kun skal referere sak, vedtak og ansvar, og godkjennes før møtet avsluttes. 

Hjemmeside. 

Fra 1. april 2014 overtar Hans Kristian Gustavsen ansvaret for DNKAs hjemmeside. 

Donasjon. 

Som kjent ble det på årets Generalforsamling bevilget Euro 2.100 til til fordeling på tre 

veldedige organisasjoner. Overlevering av beløpet vil finne sted i Klubbhuset 31. mars, og 

representater fra det offentlige vil være tilstede. Svein vil også kontakte de aktuelle avisene, 

slik at disse kan være tilstede dersom de ønsker det. 

Styrets medlemmer møter i klubblokalet kl 1100. 

Medlemsmøte. 

Medlemsmøte avholdes i klubblokalet 2. april kl 1200. Eget oppslag vil bli å finne i klubben 

og på DNKAs hjemmeside, men hensikten er tosidig iinformasjonsutveksling.  

Åpningstider. 

Klubbens åpningstider på fredags- og lørdags kveld, vil bli endret slik at det heretter vil bli 

åpent i tidsrommet 21:00 – 24:00. 

Varamedlemmenes rolle. 

Vararepresentantene skal være personlige vararepresentater for kasserer og sekretær, 

avhengig av hviket fag de behersker. I nåværende styre vil Reidar Eriksen fungere for Jan 

Lindhagen i hans fravær, og Liv Tyldum for Bjørn-Sverre Jakobsen. 

Neste styremøte. 

Neste styremøte blir avviklet i klubblokalet 7. april 2014, kl 15:00. Se egen innkalling. 



Eventuelt. 

Røyking i klubblokalet på lørdager ble tatt opp. Det har nå blitt vanskelig å få noen til å ”stå 

bak disken” på lørdagskveldene, nettop fordi det er tillatt å røyke innendørs. Saken er av en 

slik art at den vil følges opp på neste ordinære eller eksraordinære generalforsamling. 

Gran Alacant, 20. mars  2014. 

 

 

Bjørn-Sverre Jakobsen 

Sekretær 


