
Styremøte 27.10.22 Alfheim 

Tilstede : Magne, Kristin, Karin og Susanne. 

Forfall : Morten, Bjørn og Hugo. 

Ikke møtt : Kim og Elin 

 

1. Årets isbjørn. 

Vi velger å fortsette med denne tradisjonen, dog går vi vekk fra det økonomiske bidraget som har vært. 

Siden det er så kort tid, velger styret å innstille kandidater til årets isbjørn. Diskusjonen går i 

styregruppen da alle ikke var tilstede på møtet. Karin tar kontakt med turistbutikken for å sjekke pris på 

isbjørnen, samt hører med Gullsmed Kristiansen om pris på gravering.  

2. Valgkomiteen.  

Laila har stilt seg til disposisjon for å bidra. Komiteen består da av Beate og Laila, da John ikke kan bidra. 

Kontrollkomite består av Alf, Norund og Rita. Revisorer er Laila og Toril. 

3. Vedtekter, må gå gjennom disse for å se hva vi kan endre på til årsmøtet.  

Styresammensetning i antall medlemmer skal endres da dette ble vedtatt på årsmøtet i mars. 

Sammensetning av styret vil da være følgende fra neste årsmøte i 2023 :  

Leder, nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer, samt ett varamedlem. 

Godtgjørelser, her ønskes det en vedtektsendring på at man ikke mottar honorar for doble verv. Man 

skal da kun få betalt for det mest verdifulle vervet.  

Susanne trenger en oversikt fra Morten over størrelsene på honorarene slik at vi kan se på hvilke verv 

det skal gjøres endringer på. Vi endrer ikke web og revisor godtgjørelsene. 

Paragraf 6, punkt 5 endres til følgende - Valgbarhet : Skal man kunne velgese inn i styret, må 

kontigenten være betalt senest 14 dager før årsmøtet. Stemmerett : For å ha stemmerett på årsmøtet 

må man ha vært medlem året før årsmøtet. 

4. No.24 - Varsling. Her må vi ha bedre kommunikasjon, samt at det må varsles tidligere for at andre skal 

kunne rekke å få rigget til kamp. Samme gjelder ved rigging av felt når Tifo ansvarlig ikke er tilstede.  

5. NSA medlemsskap . Styret har bestemt at vi har økonomi til å fortsette medlemsskapet i NSA, dette er 

vår form for LO. 

6. Evt. 



*Coop kortet - sjekk opp mulighet for efaktura, samt endre kontoansvarlig og få pinkode til kortet 

Morten har. Susanne må da få kortnr fra Morten. 

*Taxi kort - er det behov for 2 stk, eller holder det med 1. Sålenge vi ikke betaler avgift for å ha kortet, 

kan det være greit at det er 2 kort, men dette kan vurderes videre om det er behov for to.  

*Opplæring - Vi må ta en dag og sette av til opplæring av medlemsnett, eurobate samt isberget.no  

*Julebord - det har vært ønsket fra medlemmer ett julebord. Dette har vi ikke økonomi til, da vi heller 

ønsker å prioritere en årsfest etter årsmøtet istedet. Denne vil det være en egenandel på. Her skal vi 

også ha lotteri, da skal vært medlem av styret, inkludert vara bidra med en premie hver. Susanne sjekker 

opp mal for å kunne sende til bedrifter. 

*Sikkerhetskopi - Det skal gjøres en sikkerthetskopi av det vi har liggende på minnepennen fra tidligere 

år, slik at man sikrer seg så det ikke går tapt.  

*Spillerene - Spørre om det er mulig at spillerene takker oss av først etter kamp, da de bruker lang tid 

hos Forza, og da er mange av våre gått når de kommer til vårt felt.  

*Møter på Alfheim med Ingar og SK Martin - Til neste møte ønsker vi at Ruben blir med på en del av 

møtet.  

*Medlemskort 2023 - Vi bestiller maks 250 stk. Undersøker med Gry Berntzen om hun har ett 

blinkskudd av isberget som kan brukes som motiv på kortet.  

*Årsmøte 2023 - Invitere noen fra TIL, kommer tilbake med hvem vi ønsker.  

*NSA årsmøte er helgen 3-5 februar 2023.  

 

Møtet hevet kl.18.20 

 


