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Side 1 

 

Varighet: 18:00-19:45 

Det var 12 personer til stede 

 

Sak 10/2017 Gaver og retningslinjer 

Det ble gjort noen endringer på forslaget som var laget.  

Sak 11/2017 Tomta 

Informerte om hvordan ståa er med tomta nå, styret jobber med saken. Brakka må ryddes, alle 

må bli flinkere til å vaske brakka, søppel må tømmes. Få opp liste over når doen tømmes. 

Aktive medlemmer ønsker tilgang til brakka, boks med kodelås hos Vibeke blir ordnet som 

prøveordning. Dersom dette fungerer kan vi vurdere å få satt opp boks med kodelås på 

brakka.   

Sak 12/2017 Instrukser for stevnekomiteen 

Styret kaller inn stevnekomiteen til møte for å gå igjennom instruksene.  

Sak 13/2017 Stevner 2019 

Stevnekomiteen styrer dette. 

Sak 14/2017 Stevnekomite  

Kirsti og Vibeke fortsetter i stevnekomiteen, Mette og Elisabeth slutter. Hilde og Christoffer 

begynner i stevnekomiteen, Anette er kafeansvarlig. 

Sak 15/2017 Utstillingskomite 

Kirsti og Sofie har gitt beskjed at de går ut av komiteen. Det blir bestemt at 4 personer er nok 

til å være i komiteen, meningen er ikke at de skal gjøre alt arbeidet selv men at de skal 

delegere oppgaver videre til medlemmene. Man går ut fra at de som ikke har gitt noen 

tilbakemelding fortsatt sitter i komiteen.  

Sak 16/2017 Kursansvarlig 

Elisabeth slutter og Vibeke begynner som kursansvarlig, dette mot at alle kurs skal meldes inn 

til kursansvarlig slik at hun kan holde oversikten over dette. Hun ønsker oversikt over hvem 

som har signert instruktørkontrakten.  

Sak 17/2017 Nybegynnerkurs AG, vaktliste høsten 2017 

Styret lager annonse på facebook slik at de som ønsker å trene kan melde seg på treningene. 

Det vil bli delt opp på klokkeslett 18:00-19:00 (disse har ansvar for å bygge bane), 19:00-

20:00 (disse har ansvar for å rydde alt på plass). Man kan dersom man ønsker melde seg på 

begge treningene. Det er også fullt mulig å møte opp på trening dersom man ikke har hatt 

muligheten til å melde seg på.  

Eventuelt 

Ingen innkomne saker.  
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Loddsalg: Vi fikk inn 460kr på loddsalget. 

 

Referent: 

Linn-Kristin H. Johansen 


