Referat fra styremøte 25 januar 2022
Tilstede på skype: Rita Høiland Bjorland, Ruth Førland, Annett Gjerstad, Kate Nordstrand,
Irene Sande, Olaus Meltveit.
Referent: Rita Høyland Bjorland
Sak 01/22: Årsmøte/ Årsmøtetreffet 2022 på Lista.
Ruth og Annett fra Årsmøte-komiteen informerte om det de jobber med til treffet. Der er det
meste på plass til nå. Kristiansand Sykkel senter minelsykkel, kommer med stand v/ Svein
Bergheim. Vi prøver og å få Trygg med oss med stand på treffet.
Årsmøtet på lørdag vil bli inne i salen som vil bli brukt meste parten av helga.
Sak 05/21-22: Behandle 3 innkomne søknader om støtte til treff. Dette gjelder to nyetablert treff:
Sørbo-treffet og Tau-treffet. Og en søknad til etablert treff som er Ogna-treffet 2022.
1) Styret har behandlet søknad fra treffansvarlig Sørbø treffet, Odd Ørstavik og ansvarlig for
søknad Mette Egeskog, der de søkte om støtte på kr 10.000 til treffet. Styret regner med at det er
en misforståelse at søknaden ikke er på kr. 15000, som er støtten til nye treff og innvilger derfor
kr 15 000 til Sørbø treffet. Budsjett for treffet er levert. Dette er ett nyetablert treff i NB's regi og i
flg årsmøtevedtak er støtten kr. 15 000. Info om vedtaket er sendt
2) Styret har behandlet søknad fra treffansvarlig for Tau-treffet Oddbjørn Olsen. Det er søkt om
kr 15000 i støtte til ny etablert treff. Budsjett er levert. Styret innvilger kr. 15000 i støtte.
Info om vedtaket er sendt.
3) Styret har behandlet søknad fra treffansvarlig Odd Ørstavik og ansvarlig for søknad Mette
Egeskog for Ogna-treffet 2022 der de søkte om støtte på kr 10000. Styret innvilger dette i hht
årsmøtevedtak om tilskudd til etablerte treff. Info om vedtaket er sendt.
Sak 02/22: Klage fra treffansvarlig Odd Ørstavik og ansvarlig for søknad/klage Mette Egeskog.
Klagen er todelt:
1. del går på at styret i styremøte i nov 2021 ville lage retningslinjer for søknader for støtte til
etablerte treff. Årsmøtevedtaket var at tilskudd kunne innvilges med inntil kr 10000. Klagen
påpekte at styret ikke har fullmakt til å lage retningslinjer, men at dette må behandles av
årsmøtet.
Klagen tas til følge og styret vil legge frem sak om dette til neste årsmøte.
2. del i klagen går på at styret utsatte behandlingen av søknad om støtte til treff i 2022 til første
møte i neste kalenderår og det kalenderåret treffet skal arrengeres. Dette fordi vi ønsker at vedtak
og utbetaling skal foregå i samme år.
Dagens møte er første møtet etter at klagen ble mottat og styret så det ikke nødvendig å ha et
ekstraordinært styremøte pga denne klagen. Treffene skal avholdes 29/4-1/5-2022 og 23-25/9-2022
og i hht årsmøtevedtak er det sannsynlig at støtten ville bli innvilget så lenge budsjett ble levert.
Sak 03/22: Bobilmessa Orre 2022, ønsker vi å delta på den?
Alle i styret var enige om at vi gjentar tradisjonen og deltar på Orre-messa der vi lager i stand
som tidligere med div aktiviteter.

Sak 05/22: Kontituere ny nestleder
I fmb at tidligere nestleder valgte å trekke seg fra sitt verv har styret konstituert ny nestleder.
I hht vedtaktene skal nestleder velges blandt styrets øvringe medlemmer. Anett Gjerstad har
takket ja til å bli vår nye nestleder.
Sak 06/22: Planlegge fysisk styremøte
Vi ble enige om å avholde fysisk styremøte på Bie Camping 6. til 8. mai.
Der skal vi ha en gjennomgang av innkomne saker til årsmøtet og tar de siste forberedelser til
årsmøtet, som avholdes 21.05.
Sak 07/22: Eventuelt
Ruth tok opp registreringer på Gnist, treff blir oppført flere ganger og det ser litt rotete ut.
Web-ansvarlige i region sør vil bli invitert til neste styremøte, som blir 22 febr.
T-skjorter med logo må bestilles til hele styret.

