REFERAT FRA STYREMØTE HJEMME HOS BRITT NILSEN SØNDAG 13. DESEMBER 2015

Til stede: Britt Nilsen (BN), Svein Harald Johnsen (SHJ), Trond Rasvik (TR), Britt-Anne Iversen (BAI),
Jarno Johnsen (JMJ) og Marit Zahl Jonassen (MZJ). Møtet satt kl. 19.

Sak 5-2015/16: Oppsummering av Vadsøturneringen 2015

Økonomi:
Turneringen ga et overskudd på kr 1.705. Da er også musikk på lørdag kveld dekket inn. Buss og
middag til klubbens medlemmer kostet ca kr 30.000 og kommer som utgift for klubben utenom
regnskapet fra turneringen.
Buss:
Husk at vi til neste år også sjekker pris på buss med Eskelainen, jfr tips fra medlem.
Ide til neste år:
Bussen kjører innom Høybuktmoen, dette for å få med potensielle spillere som kommer med fly. Info
om dette må ut i god tid.
Konklusjon:
Vadsøturneringen 2015 var et vellykket arrangement, ble en feil at godtgjørelse på kr 5000 til
musikken ikke ble styrebehandlet på ordinært vis.

Sak 6-2015/16: Godtgjørelse for klubbens medlemmer for å gjøre en innsats for klubben
Ble diskutert hvorvidt enkelte oppgaver man gjør som medlem i klubben skal godtgjøres med penger.
Enighet om at alle må ha et moralsk ansvar for å bidra til at gjøremål blir gjort etter tid og anledning,
urettferdig dersom noen må gjøre alt alltid. I dag blir oppgaver godt spredt på noen medlemmer.
Enighet om at oppgaver skal gjøres som ”dugnadsinnsats”, eventuell betaling for oppgaver /oppdrag
skal avklares med styret på forhånd. De som mener de bør få betaling/ kompensasjon er ansvarlig for
å avklare dette med styret i forkant av eventuell oppgave/oppdrag.

Sak 7-2015/16: Planlegging av Vadsøturneringen 2016
I 2016 har Vadsøturneringen 20 års jubileum mht avvikling i Saariselka.
Det nedsettes et eget utvalg med ansvar for turneringen. Geir Olav Næss oppnevnes som leder og
finner selv medlemmer til utvalget. Utvalget legger fram forslag til hvordan hvordan ansvarsforholdet
mellom styret og utvalget skal være til styret, og involverer styret etterhvert . I dette inngår at
utvalget vurderer evt. flytting av dato, om vi skal starte fra Vadsø torsdag/fredag morgen, eventuell
lagturnering på fredagen, festmiddag m.v.

Sak 8-2015/16: Evaluering av klubbkveldene
Klubbkveldene er avviklet på en god måte selv uten egen ryddegjeng. Dette fordi enkelte
medlemmer, gjerne de samme, kommer tidlig og hjelper til med å klargjøre spillingen. Vi må
oppfordre folk til å bli igjen og hjelpe til med å rydde etterpå.
De som låner utstyr, må huske på å levere dette tilbake etterpå.
Det burde vært lås på døra i kjelleren, om ikke hotellet kan dekke dette bør klubben vurdere å betale.
Enighet om at SHJ framskriver fjorårets terminliste for vårhalvåret, dette legges frem på klubbkveld
over jul og følges deretter.

Sak 9-2015/16: Økonomi
Klubben har per dato 55 medlemmer, inkludert 12 medlemmer som ikke har betalt
medlemskontigent enda.
Vi har ca kr 39 000 i banken og ca kr 3 800 i kassen. Alle regninger er betalt.

Sak 10-2015/16: Juleavslutning 2015
BN kjøper inn vinpremier til halvårsavsutninga førstkommende spillekveld. Ylva Kvikstad og BAI skal
ha 1 flaske hver, JMJ 2 flasker vin, + 1 flaske til vinneren for tirsdag kveld.

Sak 11-2015/16: Eventuelt
1)
2)
3)

SHJ kjøper inn en ny protokoll med plastlommer
Hvem har klubbens arkiv? Sjekker om Asbjørn Anthonsen har noe
Nyttårsturneringen 2016 avvikles 9. januar på hotellet. De skal ha kr 3 000 i leie.
Marit bestiller hotellet, leien dekkes med kr 1 500 fra klubben og kr 1 500 fra
startkontigenten.

Møte hevet kl 20.15

Referent: MZJ

