Protokoll - styremøte 19/2016
Arkivet, 6. februar 2017, kl. 18:00-21:00
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

Claire Jebsen (CJ), Tor Johannessen (TJ), Terje Nilsen (TN),
Jan Åge Nordlie (JÅN), Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH)
Siren Hansen (sykdom),
TN

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøter.
All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på
praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres.

145/2016

Årsmøtepapirer
Forslag til Årsrapport signert, revidert regnskap signert.
Årsmøtepapirene skal publiseres på hjemmesiden 7. februar, minimum en uke før årsmøtet

146/2016

Økonomi
Vi kommer ut med et årsresultatet på kr 342 063. Dette er noe mindre enn forventet og
skyldes økte avskrivninger utover det budsjetterte samt en avskrivning av et tilgodehavende
i SGP. Styret sier seg allikevel tilfreds med resultatet.

147/2016

Frivillighetsprosjektet med NGF
Det er samlet inn oversikt over dugnadstimer fra de fleste grupper i klubben. Totalt
summerer innsatsen seg til ca. 9000 timer i 2016. Imponerende!

148/2016

Moms-kompensasjon
Vi er i dialog med NGF/NIF for å formulere vår anke. Ankefristen utgår 13. februar

149/2016

VTG-kurs
Vi legger oss på samme pris som KGK (de hadde 1200 kr i 2016).
Avtale med Vennesla VGS er gjort for kurs i mai.

150/2016

Årets ildsjel
Miljøutvalget kjører prosessen helt uavhengig av styret. Årets ildsjel utpekes rett etter
årsmøtet

151/2016

Dugnadssjef
Jan Åge Nordlie stiller ikke til gjenvalg, men påtar seg oppgaven som klubbens dugnadssjef
med spesiell fokus på våre store fellesdugnader. Det legges opp til minimum 4 organiserte
dugnader i 2017

152/2016

Forberedelser til Årsmøte
Ordstyrer, referent forspørres i forkant. Info om parkering

TN

07.02

TJ

12.02

TN

10.02

Dette var styrets siste møte. Det har vært en fornøyelse å være i et styre med positive og
engasjerte medlemmer. Takk til alle for flott innsats.
Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av deltakerne). Dette for å kunne
publisere protokollen raskt. Protokollen signeres normalt på neste styremøte og den signert originalen arkiveres.
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