Utskrift av Protokoll styremøte 12 – 2015
Kristiansand, 9. desember 2015 kl. 2000-2200
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Paal Østberg (PØ), Jan Veikko Granroth
(JVG)
Forfall: Irene Bakke (IB), Jon Egil Jøssang (JEJ), Oddleiv Moe (OM)
Fra adm/andre:
Referent: JK
Sak

Beskrivelse

0/15

Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Frist

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/15

Orientering om økonomi
Under forutsetning av at mva-kompensasjonen blir omtrent som tidligere så
forventes et overskudd på ca 400’.
Kontingentinngangen så langt, dvs før kontingenten er forfalt, er ca 20.000
høyere enn fjoråret.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

28/15 Årsmøte
Foreløpig årsmøtedato er 29. februar kl 19. Solveig undersøker lokale.

SH

Det må lages utkast til årsberetning fra styret og fra utvalgene.

JK

13/15 Refinansiering av klubben
Låneavtalen med kommunen er klar og signeres de nærmeste dagene.
Oppgjøret med Nordea er avklart at skal gjøres innen 31/12 og kommunen
avventer sin innbetaling til betalingen fra klubben er bekreftet.
Enstemmig vedtak:
Låneavtalen signeres og klubbens utbetales Nordea.
23/15 Utfylling av arealet med parkeringsplassen
Søknaden er godkjent og det må sendes dokumentasjon når tiltaket er ferdig.
Enstemmig vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.
24/15 Organisering 2016
Det er kommet innspill på mulige løsninger ift administrative ressurser for 2016.
Det gjennomføres intervju med kandidatene for å vurdere disse opp mot fremtidig
organisering.
Enstemmig vedtak:
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JK

Snarest

JVG og NP lager innstilling til styret etter intervjuene.

28/15 Rekruttering
Ordningen med gratis nybegynnerkurs fungerte etter hensikten i 2015 og det er
ønskelig å fortsette ordningen i 2016. Det gjøres noen mindre justeringer i hvem
som kan melde seg på for å sikre at en ikke får deltakere som opplagt ikke har
tenkt å bli medlemmer på Bjaavann.
Det settes et tak på 200 plasser og en bruker annonsepakken fra fvn for å
markedsføre løsningen.
Enstemmig vedtak:
Rekrutteringskampanjen gjennomføres.

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Oddleiv Moe

_____________________
Jan Veikko Granroth
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