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Referat fra styremøte nr. 1 for 15/16.  
Tid og sted: Mandag 26. oktober kl. 18 i Per Sivles veg 6. 
 
Tilstede: Arne Johan Sigstad, Asbjørn Schjølberg, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Ingvar Haugen, 
Bjørnar Pedersen og Helge Rustad 
Forfall: Harald Langeid 

 
 
Sak 1-15/16: Behov for ny husleieavtale fra og med 01.01.16. 
Det viser seg at vårt nåværende møtelokale, Lille Gråberg, kommer til å bli vesentlig dyrere å 
leie fra nyttår. Styret finner det derfor nødvendig at vi ser oss om etter et annet, egnet sted 
hvor vi kan avholde våre møter. Vi trenger også lagerplass til våre eiendeler. 
Styret gjorde følgende vedtak:  

- Arne Johan undersøker med Møteplassen om det er ledig lokale der på våre møtedatoer. 
undersøker også evt. muligheter for lagerplass. 

- Arne N. tar kontakt med Moen for å undersøke mulighetene for fortsatt å kunne være der inntil 
videre. Han undersøker også mulighetene på Bryggeriet. 

  

Sak 2-15/16: Oppdatering av Vedtaksprotokollen. 
- Asbjørn orienterte om den Vedtaksprotokollen som er gjeldende (datert 23.09.14). 

Ordlyden bør justeres og presiseres på enkelte punkter. Det korrigerte utkastet til ny 
Vedtaksprotokoll vedlegges referatet, godkjennes på neste styremøte. (Se vedlegg). 

- Inventarliste foreligger, den ajourført pr. dags dato. 
 
Sak 3-15-16: Økonomi. Status. Behov for nye inntektsmuligheter. 

-  Kassereren, Arne N., orienterte. Vi har nå mottatt det endelige oppgjøret fra Coca 
Cola etter sommerens Jakt- og fiskedager. Beløpet ble litt større enn antydet på 
årsmøtet, kr. 4 422,25. 

- Bjørnar og Arne K. fikk ros for innsatsen forut for Jakt- og fiskedagene! Det ga 
klubben et vesentlig bedre økonomisk resultat! Bjørnar opplyste at komiteen blir 
innkalt med det første! 

 
Sak 4-15/16: Klubbutvikling. 
Dette blir tema på neste medlemsmøte, med vedlagte sammendrag som utgangspunkt. Neste 
kvartalsrapport bør si noe om hva vi har tenkt å gjøre! 
 
Sak 5-15/16: Prosjekt UTLÅNSORDNING. Tanker om et eventuelt nytt prosjekt.  
Asbjørn presenterte en ide som aksjonsgruppa (Asbjørn og Odd K.) arbeider med.  
Ideen er å få til en utlånsordning med forskjellig slags sportsutstyr, knyttet opp mot 
Kiwanismodellen Elverum – intet barn på utsiden. Det må nok bli et samarbeid med NAV 
eller kommunen, dersom vi skal få til dette! Styret var positive til at aksjonsgruppa fortsetter 
sine sonderinger! De ser gjerne at dette blir en sak på et medlemsmøte så snart som mulig! 
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Sak 6-15/16: Møteplan for styremøter. 
Arne Johan orienterte. Styret er enig i at det er en god ide å legge styremøtene i forkant av 
DR-møter, evt. også i forkant av klubbens arbeidsmøter. Presidenten utarbeider et forslag. 
 
Sak 7-15/16: Søknad fra Ungdommens Hus. 
Det foreligger en søknad fra Ungdommens Hus v/Stian Voldmo om økonomisk støtte til 
innkjøp av bordtennisbord med nett og racketer. Styret er positive til å gi slik støtte, under 
forutsetning av innkjøpet gjøres på rimeligste måte. Dette finansieres over kapitalkontoen. 
 
Sak 8-15/16: Eventuelt. 

- Juleavslutningen ble kort omtalt. 
- Klubbens registrering i Brønnøysund må endres! Helge tar kontakt med forrige 

sekretær Otto. 
- Klubben ønsker å dele ut en Øien-medalje på juleavslutningen. Sekretæren bestiller. 

 
 
 

 

Helge Rustad 
sekretær 
 


