
Styremøte 04.06.2013 
 

Til stede: Steinar, Svein, Svanhild, Hege, Ingar, Antonio, Lene, Lars-Erik og  

                  Monica. 

 

 

64/13    Godkjenning av referat 

 

            Godkjent. 

 

 

65/13     Valgkomitè 

 

            Trenger en til i komitèen. 

            Svein ser på dette. 

 

 

66/13     Retningslinjer på Facebook gruppen 

 

             Hege skriver disse. 

 

 

67/13     Ny bane/hall 

 

             Godkjent av kommunen å fylle på masse. 

             Tilbud fra Engseth, 32 000,-. Engseth sponser halvparten,så kostnadene 

             for oss blir 16 000,-. 

             Styret godkjenner bruk av 20 000,- til dette. 

 

 

68/13    Dugnad 

 

            Treningsforbud ved manglende oppmøte,blir fjernet. 

            Evalueres igjen når årets dugnader, skal evalueres. 

            Regelverk skal sjekkes. 

 

 

69/13    Fritak fra båndtvang 

 

            Dette er fortsatt ikke i orden. 

 

 

 



70/13    Runderingsstevne til høsten 

 

            Flertall i styret for å avlyse stevnet. 

            Dette på bakgrunn av evalueringen, etter forrige runderingsstevne. 

 

 

71/13    Retningslinjer for bruk av bana 

 

            Endre litt på gjeldende regler. 

 

 

72/13    Medlem/ikke medlem 

 

            Personer som trener på banen og benytter seg av tilbudene,på klubben, 

            må være medlemmer av klubben. 

            Man kan ”prøvetrene” i de ulike grenene 2-3 ganger,men må så melde   

            seg inn, om man ønsker å fortsette med å være med på aktivitetene. 

 

 

73/13     Gressklipping 

 

            Gruppelederne spør i sine gruppe,om 1 person, som kan klippe gresset. 

            Det blir totalt 4 stk, som deler på oppgaven og de får opplæring i bruk av  

            gressklipperen. Svein står for opplæringen. 

 

 

74/13    Maling/spraying av conainere 

     

            De må males først. Svein maler de. 

            Må sveises på plater. 

            Gummilist på blå container,må fikses. 

            Steinar fikser containerene. 

 

 

75/13   Kiosk 

 

           Kiosken går ikke bra.Har for lite inntekter i forhold til varer som selges. 

           På tirsdagstreningen må vi ha en, som tar imot penger for kaffe/vafler/ 

           brus.Den som steker vafler,har ansvaret. 

           På andre treninger, er det treningsansvarlig som har ansvaret for salg av  

           brus. 

           Kjøkkenet skal være låst og treningsansvarlig må selge brus. Brus og  

           krukke, skal ikke stå ute. 



76/13    Anbefalingsbrev til instruktører 

 

           Styret sender anbefalingsbrev,for fullført assistenttimer i forbindelse med 

           instruktørutdanning NKK trinn 1 for Marie Andersen, Svanhild Urholm  

           og Antonio Grundvig. 

 

 

77/13    Neste styremøte 

 

           6 august 2013 kl 18.00. 

 

 

Ref.  Monica Hansen  

 

 

           

 


