Referat fra styremøte
Tid: Mandag 8.mars kl.14.30
Sted: Kantina, Avlastningsbygget
Tilstede: Tone, Per Helmer, Rune R, Rune L, Jan-Inge, Anita

Sak 1: Skidag
Følgende tilbakemeldinger er mottatt:
- Lenge å vente mellom arrangement og middag. Mulig løsning: Invitere folk til å
komme kl. 17.30, og middag serveres kl.18.00. Oppgaver må fordeles bedre, slik at
Per Helmer kan konsentrere seg om resultater fra koffertløp.
- Kjedelig løype på Sognsvann. Men styret mener at det er flere fordeler ved å være på
Sognsvann.
- Hvor ble det av akekonkurranse? Må ta stilling til om den skal kuttes ut for godt.
- Forslag til senere start på koffertløp for å få med flere fra turene.
Tone skriver regnskap for skidagen. Vi må gi klarere beskjed om at det kun er en gratis drink
til maten, og sette opp prisliste i baren. Vi kan regne med noen frafall ved middagen, og bør
derfor bestille mat til litt færre enn de som er påmeldt. Vi holder oss til en type glass (uten
stett).
Tone sender kvittering per e-post til de som betalte medlemsavgift i BIL ved inngangen.
Sak 2. Søknad om støtte til instituttet
Vi søker om 4500 kr i driftstøtte for kaffeautomatene (reparasjoner), og ender da opp med å
søke 35000 kr totalt fra instituttet. Tone skriver søknad.
Eventuelt
Budsjett: Salgstall på drikke har blitt redusert. Per Helmer sender revidert budsjett til Rune R,
som legger ut ny årsrapport i løpet av uka.
Bedriftsavtale med Friskis & Svettis: 10% avslag på årsabonnement for met.no-ansatte og
familie/partner.
Medlemskampanje: Vi kan få inn mer penger ved å oppfordre folk til å betale medlemsavgift
på følgende måter:
- Sende e-post til tidligere medlemmer og folk som er med på arrangement
- Sette krav til at de som er med på ukentlige aktiviteter skal betale medlemskontigent.
- Få i gang flere avtaler med butikker etc. som kun gjelder for medlemmer.
Neste styremøte: Rett etter påske. Tone setter dato og sender ut invitasjon.

