
 
 

Styremøte  nr. 5  2018  
 

Referat: Styremøte Onsdag 19. desember 2018 kl. 20.00 
Sted: Klubblokale Sunnfjordheimen. 
 
Tilstede: Christian, Astrid, John Sigurd, Arne, Ingunn, Walter. 
Fravær: Rolf. 
 

1. Styremøte ref. nr.4 er godkjent, og tidligere publisert. 
 

2. Økonomi: Ingen endring. 
 
3. Program: For 2019 er lagt ut på våre hjemmesider. 
 
4. Rekruttering: Astrid som er formann i komiteen vil sette i 

gang med følgende tiltak. 
   * Det sendes ut personlige brev til potensielle medlemmer  

  med vår informasjons brosjyre.  
*Medlemmer som har aktuelle kandidater kan levere brev og  
   Informasjons opplysninger personlig til de det gjelder.     
* Rekrutterings komiteen vil ikke invitere flere medlemmer   
   enn vi kan ta opp.  
*Potensielle medlemmer inviteres til felles møte den 16.01.  
  2019. Som ledes av Astrid, John Sigurd og Christian.    
 *Christian sender ut invitasjon til potensielle kandidater. 
* Det er laget en revidert utgave av vår brosjyre. John Sigurd 
printer opp et nytt opplag.   

 
5. Styre ønsker Jostein Jokiel velkommen som nytt medlem. 

Fader for Jostein er Henning, John Sigurd blir fadder nr.to da 
de begge har mye av felles utdannelse fra forsvaret.  

 



6. Prosjekter: Ingunn arbeider med et prosjekt som hun 
kommer tilbake på når det foreligger mer informasjon som 
hun må innhente. 

 
7.  Sethøyen: eldresenter har sendt klubben et julekort, og 

takker klubben for et veldig fint arrangement som ble 
avholdt i høst. De ønsker at vi kommer tilbake da de var 
meget godt fornøyd. Styret takker Petter som underholdt 
med sitt pianospill, og de øvrige medhjelperne fra klubben. 

 
8. Flytting av møtelokale: Det er satt i gang en prosjekt gruppe 

som består av hus komiteens formann Ingunn og Christian. 
De tar kontakt med kultursjefen i Åsane angående de nye og de 
gamle lokalene i Åsane senter. Pr. i dag er lokale gratis og ledig 
fra kl.19.00. på onsdager. Det kan bli aktuelt å flytte møtetiden 
fra kl. 19.00 til kl. 19.30 eller kl. 20.00. Medlemmene vil bli 
informert så snart det er blitt en avklaring med kultursjefen av  
lokale,og møtetid. Styre viser også til tema diskusjon på vårt 
medlemsmøte den 19. desember. 
     
9.  Ryla: John Sigurd tar kontakt med Morten Ormberg som er 

interessert. Morten Ormberg er pr. i dag ansvarlig for utleie 
av Sunnfjordheimen.  

 
10. Styremøter: Blir avholdt fremover den første onsdag i   
          hver mnd. Første styremøte i 2019 blir 6. februar.   
           
           

Ref. Walter. 

 


