Møtereferat
Styremøte 10. mai 2022
Styremøtet til ASKN ble startet kl. 1900, 10. mai 2022 på Microsoft Teams
Til stede

Ida Altbertine Aas (leder), Kine Therese Bøe (nestleder), Kristine
Sverdrup (styremedlem), Lars Ove Andersen (varamedlem) og Cecilie
Jørgensen (sekretær)

Fravær

Malin Bjørnsgård (styremedlem)

Saker
1.
2.
3.
4.
5.

Bli kjent, fordele e-poster, informere om ulike arb.oppgaver
Vedtak om signering
Opprette arrangementgrupper for komiteene
Kasserer
Sponsing av felles grillmiddag lørdag brukshelg

1. Bli kjent, fordele e-poster, informere om ulike arb.oppgaver.
En kort presentasjon av styrets medlemmer, og informasjon om e-post konti
og passord som må byttes. Ida informerte om utstillings- og aktivitetskomiteen
og deres oppgaver. Styrets medlemmer må lage en presentasjon med bilde av
seg selv og sende Kine raskt.
2. Vedtak om signering
Endring av styrets medlemmer må sendes Brønnøysund. Det ble besluttet at
leder, nestleder og sekretær får fullmakt til å signere for klubben. Skjema for
endring må signeres av styrets medlemmer. Ida sørger for dette.

3. Opprette arrangementgrupper for komiteene.
Det har kommet inn forslag om endring av arrangement på facebook slik at
komiteene selv kan ha en «søstergruppe» med aktiviteter. Det ble besluttet at
styret oppretter arrangement på klubbens hovedside på facebook. Komiteene
får tilgang til arrangement for å fortløpende kunne håndtere innkomne saker.
Kine er web-master.
4. Kasserer
Nina Bryhn (ekstern) blir vår nye kasserer. Hun vil ikke ha stemmerett ved
valg. Det betales kr 6.500 for jobben innledningsvis. Om det viser seg å bli
mye jobb vil denne prisen kunne øke noe.
5. Sponsing av felles grillmiddag lørdag brukshelg
Klubben vil sponse felles middag lørdag. Med felles innsats og fornuftig
handling av ingredienser vil vi kunne holde utgiftene nede.
6. Diverse
Kine har fortsatt rollen som web-master.
Charlotte Tautra har tilbudt seg å være administrator for Snapchat gruppe
med bistand.

Nye saker
Punkter på sakslisten
Gjøremål
Eier
Tidsfrist
Sende presentasjon av seg selv
Kristin, Lars Ove, Malin
Sørge for signering av fullmakt
Ida; Kine, Kristine, Cecilie
Gi komiteer tilgang ved arrangement Kine
Felles middag brukshelg
Ida, Kine, Cecilie

Saksliste for neste møte
Aussie-posten
Aussie-spesialen

Møte hevet
Møtet ble hevet kl 20.30
Neste styremøte blir kl. 19.30 dato 14.6.22

Status

Referat sendt av:

Cecilie Jørgensen

