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AVTALE OM NYTT MØTESTED 
 
1. Bakgrunn. Viser til referat fra styremøte 31. mai 2017; sak 41 og referat fra medlemsmøtet 6. juni 

2017, sak 39 der medlemsmøtet vedtok at møtene flyttes til Møteplassen Elverum fra 1.oktober. 
Jeg har i den anledning hatt en samtale med leder av Møteplassen mandag 3. juli der jeg bekreftet 
at vi ønsker å flytte klubbens møter til Møteplassen Elverum fra 1. oktober 2017. 
Betingelser ble avklart og avtale gjort med daglig leder Mari Opseth. 
Nedenfor redegjøres det for den inngåtte, muntlige avtalen. 

2. Lokaler. Vi holder våre møter i den største delen av oppdelt sal hos Møteplassen. Der er det 
montert lerret og prosjektør. Høytaleranlegg er evt. tilgjengelig.  
Det blir avsatt et lagerrom i kjelleren for vår bruk. Det blir nå ryddet. Vi får nøkkel til rommet.  
 

3. Adgang. Vi vil få adgang til lokalene på de dager som er satt opp i disponeringsplanen - normalt fra 
ca 1800 og til alt er ryddet og klart etter møtene. Vi får utdelt egen nøkkel fast, og låser etter oss. 
Vi får i tillegg adgang til kjøkkenet med kjøleskap og oppvaskmaskin. 
Vi får tilgang til lagerrommet hele tiden; samme nøkkel som til lokalene for øvrig.  

4. Økonomi. Møterommet koster 500,- kroner pr. møte (stor del). Denne prisen gjelder også selv om 
lokalene ikke er oppdelt når flere skal være der samtidig. 
Servering; vi kan bestille smørbrød eller rundstykker til en pris av 60,- kroner/person. Kaffe kan fås 
for 20.- kroner/person. Summen blir altså 80,- kroner pr. hode dersom vi velger en slik løsning.  
Det er avklart at vi kan velge andre løsninger. 
Det er ikke krav om ekstra betaling for lagerrommet. 
 

5. Planlegging. Bruk av møterommet bestilles hos daglig leder halvårlig i samsvar med vår møteplan. 
Møteplassen lager selv halvårlige aktivitetsplaner (samme kalenderopplegg som oss). 
Lokalene kan også bestilles for egne arrangementer, og evt også mat m m. Egne priser. 
Bestilling av rom for andre halvår 2017 er gjort av meg, herunder lokaler til Juleavslutning dersom 
det er aktuelt å være der. Det får vi avklare internt senere med Fest- og Hus. 

6. Våre forpliktelser. Vi forlater lokalene i den stand vi fant dem; vanlige regler for orden og ryddig-
het gjelder her som andre steder. Avtalen omfatter ikke gulvvask etter møtene. 
Det er avtalt at vi vasker opp etter oss - kopper, glass, kar og bestikk. Fest- og hus tar selv kontakt 
med kjøkkenleder for nødvendig opplæring i bruk av oppvaskmaskinen. 

7. Annet. Møteplassen har et godt og velrenommert kjøkken og ved behov kan vi bestille spesielle 
kaker eller retter der. 
Detaljer vedrørende avtalen og interne ansvar og oppgaver tar vi på neste styremøte. I denne 
sammenheng vises det til mandater for komiteer og oppgaver for styremedlemmer. 

God sommer! 

Asbjørn  


