Referat styremøte 3.01.2017 
 
1)       Referat fra forrige møte 8.nov

2)       Kajakkene som ligger ute og hengeren
Kajakkene er surret godt fast, så vi lar de derfor stå ute. Vi lar hengerne stå oppe på høyfjellet.
Leni skal spørre Inge Jarl om han kan komme med forslag og gjerne prisoverslag på utviding av brygge og kajakk stativ 

3)       Distansepokalene 2016
Leni har tatt kontakt med han vi har brukt tidligere, alt er under kontroll 

4)       Medlemslista og fødselsdatoer v/Anne Grete hvis du har ork / mulighet til å komme
Anne Grete har ikke fått tilbake melding på utsendte meldinger om fødselsdatoer. Tror mulig det kommer av at ho fremstår som en «ukjent»person for samtlige. 
Hun tar derfor på seg arbeidet til å lage et skriv og sende det ut til resterende medlemmer. Anne Grete jobber videre med saken. 
 
5)       Dugnad / arrangementer på Høyfjellet -  positiv tilbakemelding fra driftsstyret
Vi fikk positiv tilbakemelding på at vi ville ta 4 nattevakter, 2 stk på vår og høst dugnad også 2stk på olabil løpet.

6)       Regionsmøte Norges Padleforbund 23.nov
Leni var på møte og fikk et kjempe positiv oplevelse. Vil gjerne ta med flere om vi får muligheten til å dra igjen.
 
7)       Årsmelding 2016; styrets rapport

8)       Budsjett for 2017 må vi ha til årsmøte
Leni setter opp et forslag til et budsjett utifra regnskapet fra i fjor. 
 
9)       Månedsaktivitet i januar ?   Skilørdag til Bortelid ?  Tom kan være ansvarlig.
Tom har sjekket at det går skibuss til Bortelid lørdag 21.januar. Det vil bli en egen andel på 200kr, og klubben spanderer 300kr per påmeldt. Om snøen forsvinner kan vi eventuelt dra til AQ. 

10)   Årsmøteavvikling 8.febr;   bespisning, gaver, noe sosialt ?
Vi vil gjerne kjøpte en blomst og eventuelt gavekort på Amfi til Grete.
Bjarne bestiller ringer Pizza til ca 25-30stk.
Leni kjøper brus, kaffe og is.
Madeleine og Mariette stiller opp med «stollek» og musikk. Tar med åre og høyttaler. 
Vi spør Inge Jarl om han ønsker å stille som møteleder 

11)   Valgkomiteen v/ Anne Grete og Arthur
Leni er villing til å jobbe tett sammen med nytt styre/ leder, men ønsker ikke fortsette i styret. Da det er viktig å få overført kompetanse som Leni har etter mange år som leder. 
Styret har kommet opp med forslag til kandidater valgkomiteen kan ta kontakt med. 

12)   Ymse
Vi burde hatt sensor lys i bua, Vi kjøper inn lykter 

13)  Annet
 Leni skal spørre Tom om han kan legge ut halvtårs planen/ medlems infoen inn på nettsiden 



Referent Mariette Andersen
