
Lagt på nettsiden 14.februar 17,  s �  av 21

M Ø T E R E F E R A T  STYREMØTE  1 / 17

Møte

Tid/sted Onsdag 11. oktober 2016 kl. 9 - 11:30, Lillekantina på Fiskaa

Styret Leder og sekretær -    Bjørn Johan Andersen  -   BJA                
Nestleder -                  Gunnar Iversen -               GI                    
Kasserer -                   Sigurd Finne  -                  SF                                                   
Medlem -                     Almar Nilsen  -                  AN                                                     
Medlem -                    Jonny Nilsen  -                  JTN                                                 
Medlem -                    Jan Petter Wilhelmsen  -  JPW                                   
Medlem -                    Kjell Åge Mykland  -          KÅM                                                      
varamedlem               Bernt Jensen  -                 BJ                                              
varamedlem               Arild Jarle Borgen  -          AJB                                    

Andre

Forfall Gunnar Iversen (meldt fravær), Almar Nilsen (meldt fravær), Arild J Borgan (meldt fravær)

Neste møte Onsdag 8. februar og seinere utsatt til onsdag 15. februar. Innkalling og referat legges fortløpende på nettsiden.

Forfall Eventuelt forfall til neste møte bes meldt til Bjørn Johan snarest.

!  Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

Saks
nr. Saker Ansv. Frist 2017

1 SAKSLISTE - REF. UTSENDT MØTEINNKALLING  
Ingen innkomne saker fra styremedlemmer før møtet. 
Faste saker: 
1   Godkjenning siste møtereferat  
2   Økonomi - status pr. 31.12.2016  
3   Medlemsoversikt - nye og utmeldte medlemmer 
4   Status blomsterlisten 2017  
5   Aktiviteter - se nettsiden: http://www.efpklubb.no 
6   Møter 2017 - se nettsiden: http://www.efpklubb.no 
7   Arbeidsoppgaver innen styret 
8   Eventuelt  
9   Neste styremøte og medlemsmøte  
Saker spesielt til dette møte: 
10  Kort om julegaven 2016  
11  Fordeling blomsterliste på styremedlemmene - 
     se nettsiden: http://www.efpklubb.no 
12  Kort om nettsiden og facebook  
13  Plan for årsmøte 15.3. (utsending av innkalling mm)  
14  Arbeidsoppgaver innen styret 
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1.1 Godkjenning siste møtereferat:       Styremøte  nr. 5 og medlemsmøte 11.10 og 13.12. BJA Godkjent

1.2 Økonomi: 
-  Kort status om økonomien - beløpene ble opplyst til styremedlemmene.   
-  Tilskuddet 2016 fra Elkem ankommet og julepakker betalt. Tilskuddet dekker julepakkene.   
- Giro for innbetaling av medlemskap for 2017 må framskaffes eller utarbeide skriv e.l. for å                                                   

få effektive rutiner på dette. Sendes ut etter årsmøte i mars 2017.

SF 

SF

1.3 

1.4 
1.11

Medlemsoversikt, nye medl./utmeldte mm og blomsterliste: 
-  Pr. dd. er vi 142 medlemmer og 65 partnere til disse. Fordeling 80% menn og 20% kvinner.  
-  Medlemsliste gjennomgått i korthet. Ett nytt medlem siden siste møte.  
-  Nytt info-brev lages til personal avdelingen for å gi til kommende pensjonister da en del            

forandringer er blitt gjort mht. nettside mm. Avventer til etter årsmøte. 

-   Blomster-liste 2016 gjennomgått - godt utført arbeid fra styre. 
-   Blomster-liste 2017 satt opp og fordelt på medlemmene. Lista legges på nettet og sendes ut.  
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BJA

BJA
BJA

                                                                                

1.5 Tur våren 2017: 
Vår tur til Husum i Tyskland. Innbydelse er sendt ut. Påmeldingsfrist 1. april 2017. 
Ellers jobbes det med besøk på arkivet, førstehjelpskurs og reketur. Følg med på nettsiden.

AMK 
BJA

1.6 Møter for sturert og medlemmene: 
Møter er nå planlagt stort sett for hele 2017. Se nettsiden. Blir også informert på infoskriv. BJA
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1.7 Arbeidsliste for oppgaver og styret: 
Leder gikk gjennom ei arbeislista med punkter som styret skal sette prioritet på: 
- opprette nettside 
- lage logo for klubben 
- «visitkort» for klubben ifm innhenting sponsor artikler, kjøp på Elkem-avtaler  mm 
- hvem gjør hva i styret 
- nedsette et reise-utvalg/koordinator 
- opprette organisasjonsnummer for klubben 
- bruk av Elkems innkjøpsordning a) 
- fordeler Elkem har med å sponse Kilden 
- foredragsholdere ved medlemsmøter mm. 
- bruk av sms ovenfor våre medlemmer - kostnadene med slikt? 

Lista gjennomgås på hvert styremøte for å ta status og event. legge til punkter 

a) Kan oversikt skaffes??
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1.8 Eventuelt: - Intet fra medlemmene i styret og heller ikke noen innkomne saker for styremøte.

1.9 Styre- og Medlemsmøter i 2017: 
I 2017 vil styre- og medlemsmøter bli lagt til onsdager så langt det er mulig. 

Oversikt finnes på nettsiden www.efpklubb.no

BJA

1.10 Julepakke 2016 
Julepakken 2016 ble godt mottatt og det foreslåes mindre justeringer for 2017. BJA

1.12 Nettside og Facebook 
Da er begge deler oppe å går og nettsiden er godt besøkt. Facebooksiden krever at man er på 
facebook for å kunne gjøre seg nytte av den. Den ligger åpen og man behøver ikke være venn 
for å få tilgang til denne. Noe informasjon ligger på begge plassene nå i oppstarten.  
Leder er nettansvarlig for begge deler.

BJA

1.13 Årsmøte 2016 
Dette er under planlegging og det lages innkalling, årsberetning. forslag til budsjett 2017. 
Valgkomitten settes i arbeid - 4 i styret på valg. 
Regnskap 2016 utarbeides og SKAL være godkjent av revisor for årsmøtedagen.

BJA 
BJA 
SF

1.14 Fordeling av arbeidsoppgaver innen styret. 
Dette er ikke påbegynt og tas etter årsmøte. 
Dagens arbeidsbelastning ligger mye på leder og kasserer. Det trengs og se på om funksjoner 
innen turer, aktiviteter, sponsor-aktivitet mm. kan fordeles blant styremedlemmene.

BJA

Saks
nr. Saker Ansv. Frist 2017
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