
GLEDE  -  SAMHOLD  -  RESSURS
Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb

Referat  styremøte Møte nr 2 / 2018 onsdag 28. februar, referrent : Bjørn

Til stede Johan, Tore, Johnny, Bjørn Egil

Fraværende Bernt (meldt forfall), Knut

Kopi Valgkomiteen ved Helge og Sigmund

Referent/dato Bjørn, 1.mars

Neste møte: Innkalling blir sendt - tas i forkant av medlems-arrangementer.

ID Sak/Kommentarer/Konklusjon/Tiltak Ansvar Frist

1 Godkjenning referat: Ingen referat fra siste møte da det var årsmøte. 
Innkalling 2/2018 til dette møte lagt på nettet før møtet. Bjørn

2 Økonomi: 
Pr. 27.2. - vi har nå egen konto for innbetaling av kontigent. 
Driftskonto  kr.   4700,- 
Kontigent    kr. 11000,- 
Sparekonto er uforandret. 
Purring kontigent sendes ut i mars sammen med annen info. 
Vi ber Elkem om å få overført tilskudd 2018/2019 minus julepakke 2017

Sigurd, Bjørn 

Sigurd 
Bjørn

3 Medlemsoversikt - nye, utmeldte, gått bort.  
Ett nytt medlem: Karl Forward med partner 
To medlemmer gått bort: Rue og R. Torkildsen. Krans og blomster levert.

Sigurd

4 Jubilanter 2018 - levering blomster: 
Fungerer godt -  en ansvarlig i styret på hver jubilant.

5 Aktiviteter for medlemmene: 
• Vårt-uren 4.-7. juni går som planlagt. Forløp. bare 20 deltakere. 
• Høst-turen - 2 forslag forelå og tur 2 ble valgt. Lysebotn og 

Byrkjedalstunet. Invitasjon går ut i mars. Dato for turen er 29. august. 
• Aktiviteter i april og mai ble diskutert. Det legges opp til meldems- 

møte i april og mai med dagstema. Forslag på besøk i elkem Carbon 
og Om «Vågsbygd i gamle dager». Ellers har vi et foredrag innen 
helse, men det koster såpass mye at det må tas sammen med andre 
pensjonistforeninger. Aktivtetene må det jobbes videre med.

Bjørn, Anne M. 

Bjørn 
Bjørn

6 Arbeidsliste for styret: 
• Avgåtte styremedlemmer Almar og Kjell Åge får gavebrev kr. 300,-. 
• Konstituering nytt styre:  Sigurd nestleder og kasserer og Johan 

referent. 
• Ellers må oppgaver fordeles å alle styremedlemmene og alle må 

komme med forslag til aktiviteter, dagstema og turer. 
• Oversikt nytt styre sendes Brønnøysundregisteret 
• SMS melding til styret rekker ikke fram til alle. Sigurd, Tore, Johnny?

Sigurd, Bjørn 
Sigurd, Johan 

Alle 
Bjørn 
Bjørn

7 Nettside og Facebook: 
Facebook beholdes også i 2018. 
Nettside-abonnement gjøres om til årlig betaling

Bjørn

8 Eventuelt: 
Utsending av info. til medlemmene tidlig i mars og omfatter info.2, 
årsmøte-referatet, innbydelse tur til Bragdøya, høst-turen, om 
medlemsmøte i april og ett i mai.

Bjørn, Sigurd 

9 Neste møter for styret: 
Vi tar møte i forkant av neste medlems-arrangement i april og mai.    
Mail/SMS sendes ut til styret.

Bjørm


