Referat fra styremøte avholdt i Kristiansand 02.11.19.
Region Sør avholdt konstituerende styremøte i Kristiansand lørdag 2 november.
Møtet ble avholdt hjemme hos Ruth og Ole Føreland hvor vi sammen med våre respektive
og inviterte gjester hadde en svært hyggelig sosial sammenkomst på fredag kveld.
Regionen har som målsetning å avholde to fysiske styremøtet i året, øvrige møter utføres
på Skype.
Som kjent så ble Odd Ørstavik, vår tidligere leder, valgt til President i NB og det var derfor
behov for å gjøre visse endringer i styret.
I henhold til NB’s vedtekter så skal det være fra 4 til 8 medlemmer i et Region styre.
Region Sør består nå av 5 medlemmer, vi skulle gjerne hatt 1 til 3 nye medlemmer.
Saksliste:
Sak 29/19
Styrets sammensetning og oppgaver
A. Styrets oppgaver og plikter.
Regler for Regionene ble diskutert og senere distribuert til samtlige styremedlemmer.
Utarbeide håndbok for treff, samt veileder for styremedlemmer og nye medlemmer.
B. Styrets sammensetning.
Leder:
Rita Bjorland
Nestleder/Kasserer:
Kate Nordstrand
Styremedlem:
Ruth Føreland, Jostein Birkelid, Thorleif Berg
C. Presentasjon av styrets medlemmer.
Utført av det enkelte styremedlem.
D. Styreleder legger frem sine planer og ønsker.
Forslag til Skype møter, 11 des., 15 jan., 19 feb., 18 mar., 27-29 mars Bobil messe på Orre.
(møteplikt).,15 apr.
Møteplan legges ut på nettsiden på regionens kalender.
1-3 mai fysisk styremøte for gjennomgang av årsmøte og saker til årsmøte.
Fokus på barne treff.
E. Bør varamedlem hentes inn til styret?
Ved valg til neste årsmøte er det ønskelig med forslag til varamedlemmer.
F. Plan for fremtidige styremøter
Se pkt. D.
G. Hvordan skal styremøter gjennomføres?
Månedlige Skype møter med unntak av juni – august.
2 fysiske møter, det ene i samband med årsmøte.

(dersom det er mindre enn 3 tilgjengelige møtedeltakere må møtet utsettes).
Sak 30/19
Årsmøte 2020
A. Hvor skal dette avholdes?
Rogaland i mai 22 – 24 mai.
B. Nedsette en foreløpig komite
Styrets ansvar. Jostein undersøker om stedsvalg.
C. Hva dekkes av regionen
Tilskudd på kr 35 000
D. Deltaker avgift
I henhold til budsjett for treffet.

E. Tidligere arrangerte årsmøter
2012 Lista, 2013 Dølemo, 2014 Ogna, 2015 Lista, 2016 Evjemoen, 2017 Sand i
Ryfylke, 2018 Lista, 2019 Hove Arendal.
Sak 31/19
Grasrotandel
A. Fungerer denne enda?
Støtte til Arendal Sykehusklovner med kr 15 000. Arrangere overlevering på sykehuset
med klovnene tilstede.
Pressedekning og referat i bobilen. Ansvarlig Thorleif.
Sak 32/19
Foreningens nettsider og mobilappen GNIST
A. Daglig leder Robert Olsen ved foreningens kontor presenterte foreningens nettsider
samt bruken av mobilappen GNIST.
Sak 33/19
Våre medlemmer
A. Hva er medlemmene fornøyd med?
Temakvelder, Bobil Bladet, Treff fortrinnsvis i liten skala.
B. Hva er medlemmene misfornøyd med?
Treffavgiften for høy. Klikkmentalitet.
C. Hva bør vi ta tak i.
Treff innhold, treff hvor barn settes i fokus. Treffarrangement på Agder.
Sak 34/19
Orre Messa
A. Stand, Hvordan løser vi dette?
Samme stand som i 2019, mere materiell til utdeling, to personer per vakt, kledd i
foreningens genser.
B. Skal vi ha møteplikt for hele styret?
JA
Sak 35/19
Økonomi
A. Kate presenterte regnskap og budsjett.
Sak 36/19
Eventuelt
Møtet ble avsluttet etter 5 timer hvorved samtlige punkter ++ ble aktivt diskutert.

