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REFERAT

Alf Morten Indbjo, Ole Inge Pettersen, Sissel Nilsen, Jan Otto Jahnsen,
Eivind Hugo Strømme, Øyvind Finne, Øystein Nilsen, Johnny Bessesen, Geir Tufteland
Tema
Faste poster
-Gjennomgang av referat fra styremøte 15/10. Godkjent
-Økonomi Status, Inntekter og Utgifter lavere enn budsjettert
Driftsresultet pt. NOK 60 377,- høyere enn budsjettert
-Innkommet post/e-post; til orientering.
Oppfølging av saker som pågår
Medlemsmøter 2014/15 (ref. 14-10-05)
Flere alternative tema drøftet. Det søkes avholdt møter
19/11 og 04.12. Analyse og Planlegging fortsetter
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Alf Morten
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Alf Morten

Kurs 2015 (ref. 14-10-05)
Innledene analyse; motivasjon, organisering, kursutstyr,
finansiering, fordeling av inntekter, eksempler på kursdesign
Tekst og bilder foreligger i filformat. Det fremkom underdiskusjon
flere innspill på mulig kurs. Disse innarbeides i filer. Analyse og
Geir og
planlegging av kurs-organisering og kurs-alternativer fortsetter.
Sissel
14-11-03

14-11-04

14-11-05

14-11-06

Støtteordninger for investeringer
-Alf Morten har søkt om støtte/delfinansiering fra idrettsforbundets Spillemidler til innkjøp av joller. Finansiering av
egenandel må forankres i budsjett og få aksept fra Årsmøtet
-Alf Morten har søkt om støtte til hjertestarter og livbøyer
-Sponsorkomité – hva er status? Behov for re-initiering eller
rekruttering?
Websider
-Kontaktsidene må revideres. Gjennomgang av innspill.
-Sekretær blir web-redaktør, og gjennomgår struktur og innhold
-Andre i styret publiserer på sider under sitt ansvarsområde
-Teknisk bistand kan gis av Egil Tromsås og Tommy Nystad
Planlegging av neste ordinære årsmøte februar 2015
-Behov for rekruttering til komiteer?
-Forberedelse av saker som må til årsmøtet
-Budsjett 2015
Eventuelt
-Gruppene/komiteene kontaktes, og forespørres om status
-Styremedlemmers personnumre for registrering i Brønnøys. reg.
-NTC regatta avholdes 4. juni. Behov for 10 båter
-Jernbeslag legges for innfesting av brygge
-Flere medlemskaps-nivåer? Studenter, Pensjonister mv.
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