
Referat fra styremøte 
 
 
Tid: Tirsdag 27. september kl.14.00 
Sted: Store Møterom 
Tilstede: Tone, Per Helmer, Rune R, Rune L, Jan-Inge, Sven Arne, Magnus 
 
 
 
Sak 1: Sykle til jobben aksjon 
 
Sykle til jobben aksjonen er over, og resultatene klare. Listen for fou blir oppdatert slik at den 
stemmer overens med hovedbygningens. 
 
Resultater 
Flest dager: Rune Ringberg med 41 dager 
Lengst: Knut Johansen (64km/dag) 
Det ble foreslått at premie til disse blir gavekort. 
 
Trekning av øvrige vinnere (av dem med over 20 dager) 
Det ble trukket etter nr på listen, og følgende ble plukket ut: 
Steinar Eastwood 
Hans Olav Hygen 
Jan Eiof Jonsson 
Premie blir sykkelpumpe. 
 
Forslag til neste års aksjon: 
 
Sykkelaksjonen varer hele sommeren (sommertid 15. mai til 15. september) 
 
Registreringsliste på web som oppdaterer resultater så langt automatisk hver gang man 
registrerer seg. Magnus skal snakke med Ole Vignes om han kan ta på seg dette og ha det 
klart innen mai neste år. 
 
 
Sak 2: Varmdrikke maskin 
 
Spørsmålet var om denne skal avvikles eller fikses. Det ble avgjort at Rune L har frem til og 
med neste uke til å se om den evt. kan fikses, og ellers blir den avviklet.  
 
Det ble foreslått at ved avvikling så kan restlageret selges til de ansatte ved å sende ut mail, og 
at evt. klix-maskinen kan selges på finn.no. Dersom automaten avvikles kan evt. 
brusautomaten flyttes opp. 
 
 
Sak 3-4: Økonomi og videre drift 
 
Det har kommet forespørsel/krav til billigere drift og evt. selvkost. 
 



For å øke inntekter ble det foreslått å øke bruspris til 20kr og meldemskontingent til 250kr. 
Evt. kan meldemskontingent bli trukket automatisk fra lønn, denne muligheten skal luftes for 
Kjell Ruud. 
 
 
Siden vi har inngått forpliktelser som går til ut juni 2012 må vi i alle fall få finansiering frem 
til det. 
 
Det ble enighet om å formulere et brev til Kjell Ruud for å finne ut av hva som ønskes av oss, 
Tone skriver et utkast og sender til de andre i BIL. 
 
Det blir forhåpentligvis arrangert skikurs til vinteren, Jan Inge undersøker dette. 
 
Skidag neste år blir Torsdag 1 mars.  
 
Neste styremøte blir Tirsdag 25 Oktober kl 14.00. Til da setter Per-Helmer opp budsjett for 
2012 som kan diskuteres. 


