
Sak No/År MØTEREFERAT
Dato: 19-08-2020 kl. 2000

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

Rød datert sak er I arbeid.

Gjennomgang av siste styremøte24/06. Samt eventuelt fra Styremøte29/04

Sak 01/2020 Årsmøte 2020

Det planlagte Årsmøtet på Ogna skole søndag 22 september.

Årsmelding og regnskap vil bli lagt frem ved kommende årsmøte I 2021.

Avlyst pga Corona epidimien.

Sak19/2020 Valg av nye styremedlem

Dette skjer normalt på årsmøtet. Vi er nå i en ekstraordinær situasjon 

hvorved Jostein har trukket av personlig årsak. 

Styret har som følge av overnevnte samt at årsmøtet 2020 er avlyst,

besluttet å iverksette en midlertidig konstituering frem til årsmøtet 2021

av følgende personer:

Jenny Hadeland

Anett Gjerstad

Nevnte to nye styremedlemmer inviteres til å delta på styremøter fra

gjeldende dato.

Øvrige styremedlemmer fortsette I de posisjoner de har.

Sak20/2020 Instilling av Valgkomiteen

Som følge av det avlyste årsmøtet 2020 har styret foretatt en midlertidig

konstituering frem til årsmøtet 2021 av følgende personer:

Ivar Homeland (Noe usikker)

Anne Karin Pedersen

Hildegun Reitan

Sak 21/2020 Høsttreff på Bjørkeskogen 2-4 Oktober

Annonseres I neste Bobilen.

REGION SØR: 02.-04.10.20

Høsttreff på Bjørkeskogen Aktivitetssenter 

http://bjorkeskogen.com  

Skiftnesveien 230, 4828 Mjåvatn.

Anbefalt innkjøring fra Fylkesvei 42 v/Mjåvatn.

Innkjøring fra fredag 02.10 Kl 1200.

Max. 30 biler.

Parkering for 2 dager kr. 300. m/strøm.

Mat mm. Kr. 350 pr person.

Inkluderer: Koldtbord på fredag med dans på kvelden.

Lørdag vil gå med til sosiale fritidsaktiviteter av ymse slag.

Kaffe & kaker, mm, Informasjons møte om foreningen.

Felles grilling på kvelden med medbrakt mat.

(Mulig endring ved dårlig vær)

Treffverter Berit & Thorleif

Påmeldingsfrist 20 september.  



SMS eller Telefon: 47879797.

E-post: thorleif.berg@yahoo.no

Dette går som planlagt.

Sak11/2020 Eventuelt

Fef. Styremøte 29/04 Medlemskontigent vedrørende manglende betaling

utført.

Årsmøte 2021: Ønske om forslag fra medlemmer om valg av sted.

I hht rullering så står NORD for tur til å ha årsmøtet.

Planlegging for årsmøtet 2021 bør komme I gang før kommende årsskifte.

Årsmøtet avholdes normalt i løpet av andre kvartal.

Fysisk Sryremøte

Forslag godkjent til å arrangere et fysisk styremøte siste helgen I september

Rita og Kate finner sted.



Ansvarlig

Rita

Styret

Ruth

Thorleif

Styret

Thorleif




