
Referat fra styremøte nr. 3 for 18/19 

Sted og tid : Møterommet i LOKEN, onsdag 28. november kl 1000 

Tilstede:  Harald Langeid, Arne Nersveen, Asbjørn Schjølberg, Kjell Olsen, Ingvar Haugen, Bjørnar 

Pedersen;  

Til sak 23 møtte: Falk Bakke 

Forfall: Helge Rustad og Per Ola Stenseth 

Sak 17 – 18/19:  Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker): Ingen merknader til referat, 

innkalling eller saksliste. 

Sak 18 – 18/19: Status økonomi og tiltaksplan: Økonomioversikten og tiltakslisten ble gjennomgått. Vi er 

ajour så langt.  

Sak 19 – 18/19: Tiltaksplan gjennomgått. En påminnelse/oppfølging/ evaluering  bør skje på ett 

medlemsmøte. Vi er i rute med planen så langt.  

Sak 20 – 18/19: Skolesekker til barn i Latvia: Det bevilges kr. 3000,- som tas av formuen. 

Sak 21 – 18/19: Erfaringer vedr. Fest for funksjonshemmede. Veileder for arrangører: Veileder er utarbeidet 

av Odd Korseth og Asbjørn Schjølberg. Den legges inn som vedlegg til vedtaksprotokollen 

Sak 22 – 18/19: Komitemøte i DN; Prosjektmidler m.m: Referatet ble gjennomgått. 

Sak 23 – 18/19: Vennskapsklubb på Færøyane v/Falk Bakke: Interessant.  

Asbjørn og Falk jobber videre med å opprette kontakt med Færøyane. 

Sak 24 – 18/19: Eventuelt.   

                                  Det kan søkes om midler fra Elverum Kommune til tiltak for inkludering av barn i 

lavinntekstfamilier. Søknadsfrist er 10. 12 18. Asbjørn jobber videre med dette 

 Kjell Olsen har sykler som han ønsker å gi bort. Asbjørn ser om det foreligger behov om 

sykkel. 

 Kvartalsrapport fra distriktene ble gjennomgått. 

Falk Bakke orienterte om at det ville komme ett brev til medlemmer i Kiwanis  om å bli 

fadder i Norsk Nødhjelp. 

Utstyr må flyttes fra Moen til Møteplassen. Dette skjer over nyttår. 

Vi ønsker innspill til valget som finner sted i februar. Tas opp på medlemsmøte og neste 

styremøte. 

Snekringsarbeid på Skogmuseet (Dugnad) tas opp på neste medlemsmøte og styremøte 

Neste styremøte er 9. januar 2019 kl 1000. 

 

Bjørnar Pedersen                                                                                                                       

Referent  


