
Sak No/År MØTEREFERAT Ansvarlig

Dato: 18-03-2020

Sted: Skype
Deltakere: Rita, Kate, Ruth, Tor, Thorleif, Jostein 

Rød datert sak er I arbeid.

Sak 01/2020 Årsmøtetreffet 2020 Jostein

AVLYST inntil videre.

Forslag om å arrangere årsmøtet I september ved Ogna treffet

Rita diskuterer dette med Odd dette som følge av at Odd er leder av

treff kommiteen.

Årsmøtetreffet foreslått arrangert søndag.

Sak 02/2020 Orremessa 2020 Rita

AVLYST

Sak 04/2020 Medlemskveld

AVLYST

1. Egersund  18 februar:

2. Medlemsmøte hos RSA I Kristiansand torsdag 19 mars.

Sak 05/2020 Fysisk styremøte 1-3 mai Skudeneshavn

AVLYST

Nytt møte berammes etter Corona epidimien er over. Rita

Sak 11/2020+A123:B141Eventuelt Alle

1. Bobil parkering I Kristiansand til politisk vurdering

Forventes ferdig behandlet medio mars.

Forslag fra kommunen om Kongsgård. (Øst for byen) Ikke særlig 

attraktivt. 36 plasser. Helårs. Med strøm og tømming.

Alternativt 2 er Roligheten 1. 22 plasser sommersesong.

Begge er mer enn 2 km fra sentrum.

2. Det er møteplikt for styret ved årsmøtet.

3. Anvendelse av aktivitets overskudd ved Avd. Sør, ref. regnskap. 

a) Øke tilskudd til treff, sak for årsmøte.

b) Innkjøp av div utstyr.

4. Øke antall medlemmer I styret til mer enn 5 samt varamedlemmer.

5. Oppfordring til Ruth og Thorleif til å finne personer til valgkomiteen.

En funksjons besktivelse er nødvendig.

6.Finne frem til en ny revisor.

7. CCI Kort

Dette er overtatt av servicekontoret til en kostnad på kr 40 pr. Kort som  

regionene blir belastet for. Kortene er gratis for medlemmene.

Sak 12/2020 Budsjett/økonomi Kate

Gjennomgang av regnskap for 2019 samt budsjett for 2020 

Budsjettet godkjent av styret.

Sak 13/2020 Nye og flere treff



Det inviteres til medlemsdugnad I den hensikt å opprette nye treff.

I disse Corona tider hvorved mer eller mindre alle treff på vårparten er 

avlyst så er kanskje tiden inne til å tenke fremover mot høst og vinter samt

neste vår.

Å delta I en treffkomite er en svært positiv og sosial utfordring. 

En komite bør gjernebestå av 3 par. Om en ikke besitter erfaring fra 

å arrangere treff så er medlemmer av styret og andre behjelpelig.

Det er økonomisk støtte fra regionen og en løper derfor ingen økonomisk

risiko.

Det hadde vært hyggelig om vi kunne få til treff hvor barn settes I fokus

med dertil hørende aktiviteter.

Steder på Agder som kan anbefales er Hommee Gård aust I Agder samt

Bjørkeskogen I Froland. Det er flere steder I den vestre delen av regionen

som egner seg svært godt.

Har du ideer og forslag så ta gjerne kontakt med region styret.


