
 
 

Referat Styremøte 25.10.2017 
 
Tilstede: John Sigurd, Gunnar, Christian, Arne, Rolf, Ingunn, Walter. 
 

Det ble holdt et ekstraordinært styremøte. 
  

 

    Tilbud om leie av lokaler i Eidsvågveien 150. 
 
• John Sigurd ble kontaktet av huseier Jørgensen som varslet at lokalet vi disponerer vil 

bli leiet ut fra neste år 1 Januar 2018. Han vil gi oss et tilbud på fortsatt leie da vi 
disponerer lokalet,  men til samme pris som ny leietager.   

 
• Leiepris for lokalet er kr. 775 pr. kvm. Eks evt. Mva. I tillegg til leien påløper 

felleskostnader  med  kr. 98.-pr. kvm. Evt. Mva.  Leiearealet er fastsatt til ca 275 m2 
som vil samlet utgjøre mer enn kr 250.000 pr år.   

 
Styret bestemte at leieprisen er en altfor stor kostnad til vårt budsjett, og at vi ser oss  
om etter et bedre alternativ.   
John Sigurd tilskriver huseier om vår beslutning, men samtidig ber Jørgensen om det 
kan tilbys et egnet møtelokale innenfor den økonomiske rammen som vi har satt av i 
budsjettet, kr 30.000 pr år.  
 

• Dette kom litt uventet på oss da vi nå hadde funnet oss vel til rette i det nye lokalet, 
men vi ser optimistisk på fremtiden, er det noen av medlemmene som har tips ta 
kontakt med styret.  Det kom frem flere gode forslag som det skal jobbes med. 

 
• Styret oppretter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe ledet av Christian for å 

fremskaffe alternative møtelokaler senest innen utgangen av november. Denne 
arbeidsgruppen vil ha medlemmer hovedsakelig fra Styret med nøkkelpersoner fra 
Klubben. 
 
Som et strakstiltak har Styret fordelt følgende arbeidsoppgaver: 
• Arne tar kontakt med idrettslag i Åsane, Salhus museum, Sunnfjordheimen med 

flere. 
• Walter sjekker ut Haukås musikklag, samt kontakter Sjur Arvid for for ytterligere 

bidrag 
• Gunnar undersøker med Håkon Knutsen  sitt nettverk 
• John Sigurd tar kontakt med Steckmest via Knut Eide og skoler i omådet gjennom 

Helge     
• Alle sjekker om bedrifter eller andre offentlige institusjoner kan tilby møtelokale 

 
Ref Walter           


