Referat fra styremøte 06. desember 2021 kl. 19.00
Hvor: Teams
Til stede: Tom Bremnes, Charlotte Bjørno, Pia Pettersson, Lilli Bergsjøbrenden, Lene Berntsen, Gry
Jeanette Jørgensen og Christel Cyvin

1) Mail fra et medlem i agilitygruppa angående den nye “porten” i hallen og problemer med å få
agilityutstyret inn og ut – en del utstyr kan stå inne i hallen, det må plasseres hensiktsmessig. Da er
problemet iallfall delvis løst.

2) Mail fra et medlem angående parkering. Det har nå vært vanskeligheter med parkering, særlig på
miljøtreningene da det er veldig mange tilstede der. Styret er informert om utfordringene og nå som
telen har satt seg i bakken ved hallen gis det anledning til å parkere langs gjerdet mot skogen
mellom søppelcontainer og hallen (venstre side av plassen).
Nå telen går må vi sperre av grunnet bevaring av treningsunderlaget vårt.

3) Hallen og døren som fortsatt mangler – saken er løftet opp til høyeste nivå hos O.B Wiik og vi
venter fortsatt på svar.

4) Utebelysning på Ormlia og oppgradering av denne – nye lys er bestilt og mottatt. Det er fire
lamper, bestilt fra Spania til en god pris. Vi trenger lift for å få montert dem, Gry ser på det.

5) Årsmøtet 2022 blir 28. Februar kl. 18 på Skistua. Valgkomiteen er i gang. Vi ordner med annonse,
gruppelederne må få beskjed om å lage årsrapporter. Budsjett må også ordnes.
Saksdokumentene legges denne gang på hjemmesiden så folk kan printe dem ut selv.

6) Istedenfor julebord blir det Årsfest med koldtbord, 29. januar 2022. Prisen blir 300,- pr.person og
det skal betales med vipps. Lilli og Pia ordner det praktiske.

7) Økonomi - stabil,

8) Post inn/ut - ingenting nytt.

9) Eventuelt – mail fra NKK om nye regler angående stevner og innmelding av disse.
Vi ønsket at kiosken skulle starte opp igjen rett over nyttår men grunnet coronasituasjonen må vi se
det an. Det er behov for flere frivillige til å stå i kiosken også.

Neste styremøte blir 3. januar 2022 på Ormlia.

Ref. Christel Cyvin

