
Referat fra styremøte 
 
 
Tid: Mandag 1. mars 2010 kl.9.30 
Sted: Store møterom, Avlastningsbygget 
 
Tilstede: Rune Bøe, Rune Ringberg, Tone Braadland Husebye, Per Helmer Skaali, Sven Arne 
Alm, Rune Larsen, Jan-Inge Hansen, Anita Verpe Dyrrdal 
 
 
Sak 1: Nytt styre 
 
Leder: Tone B. Husebye (gjenvalgt for 2 år) 
Nestleder: Jan-Inge Hansen (sitter) 
Kasserer: Per Helmer Skaali (gjenvalgt for 2 år) 
Sekretær: Anita Verpe Dyrrdal (ny, valgt for 1 år) 
Styremedlem 1: Rune Larsen (ny, valgt for 2 år) 
Styremedlem 2: Sven Arne Alm (sitter) 
Styremedlem 3: Rune Ringberg (sitter) 
 
Fordeling av oppgaver: 
Brusansvarlig: Rune R 
Ansvarlig for varmdrikke automater: Sven Arne og Rune L 
Brus og is på CIENS: Per Helmer og Anita. Forslag til ny ordning der det skrives ned hva 
som tas og betales når det overstiges en viss sum. Det vil bli informert om dette. 
 
 
Sak 2: Referat fra årsmøte 
 
Rune B leverte ut referat fra årsmøte og det ble gjennomgått i felleskap. Følgende endring ble 
foreslått: 

- Sak # 4: Under varebeholdning vil vi spesifisere type is og brus. 
 
Oppdatert referat vil bli lagt ut og link blir sendt på epost. 
 
 
Sak 3: Skidagen 
 
Per Helmer leverte ut oversikt over ”Hvem gjør hva” og deltakerliste pr. 1.mars. Følgende 
endringer ble gjort på ”Hvem gjør hva” listen: 
 

- Therese, Asta, Svein og Pernille hjelper Per Helmer på Sognsvann.  
- Epost med informasjon ble sendt ut av Per Helmer fredag 26.februar 
- 2 biler er bestilt 
- Jan-Inge tar aleneansvar for søppelposer og stoppeklokker (Rune B leverer disse 

tilbake etter lån) 
- Tone hjelper Jan-Inge med langturen 
- Per Helmer ordner startnummer og deltakerliste i nummerrekkefølge 
- Rune L ordner med musikkanlegg 
- Rune Ringberg hjelper til med å ta imot betaling ved inngangen 



- Per Helmer tar aleneansvar for blomster til utdeling på festen 
 
Antall påmeldte pr. 1.mars: 
Langtur: 29, Kort tur: 17, Sognsvann: 22, Fest: 44 
Ansvarlige for de ulike aktivitetene tar med deltakerliste og krysser av på de som møter opp. 
Anbefalt rute og starttidspunkt sendes ut på epost til de som er påmeldt. Det må spesifiseres at 
tid før kl.1200 må avspaseres. 
 
6 førstepremier deles ut på festen. 
 
Rydding før skifesten: 
Vi møtes onsdag kl.16.00 for å rydde. Det blir brukt samme oppstilling som i fjor. Vi satser på 
minst mulig oppvask og bruker derfor plastglass og papptallerker.  


