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Sted: Sandnes, kl 12:00 på huset 
Tilstede: Trond Ingar Otterholm, Elisabeth Johansen, Tor-Erik Mortensen, Pål-Vidar 

Nilsen, Ørjan Kristiansen, Tommy Jensen 
Forfall: Jens Sverre Alsos, Bjørn Osenbroch 
Saksliste:  
Sak 1 Referat 
Sak 2 Økonomi 
Sak 3 Info fra komiteer 
Sak 4 Post 
Sak 5 Utstyr til kjøkken 
Sak 6 Årsmøteforberedelser 
Sak 7 Budsjett 2014 
Sak 8 NCC Sentralt 
 
Sak 1 Referat: Ansvarlig 
 Referat fra styremøte 20131123 og 20140104 

Ingen merknader 
Elisabeth 

Sak 2 Økonomi: Ansvarlig 
 Svein informerer vedr regnskapet. 

Det er lite endringer i regnskapet siden sist møte.  
Julebordet gikk med et mindre underskudd. 

Kasserer 

Sak 3 Info fra komiteer Ansvarlig 
 Felles for alle komiteer. 

Alle skriv til og fra alle komiteer skal besvares og kopi skal sendes 
meg og hvis det trengs til kasserer og webmaster. 
 
Plasskomiteen. 
Sende påminnelse til Ann Chatrin Iversen vedr hennes permisjon snart 
utløper. Tor-Erik sender mail til henne. 
Arrangement.  
Arrangementslisten for 2014 er klar, og de som skal ha de ulike 
arrangementene tilskrives på mail.  
Den offentliggjøres på årsmøtet 
Byggkomiteen 
Ørjan har fått ny takluke til hemsen på Huset. Den er montert. 

 
 
 
 
 
Tor-E 
 
 
Tommy 

Sak 4 Post: Ansvarlig 
 Kun fakturaer Trond-I 
Sak 5 Utstyr kjøkken: Ansvarlig 
 Det er kommet flere forespørsler vedr noe oppgradering av 

kjøkkenutstyr på kjøkkenet på Huset. 
Styret vedtar å kjøpe følgende: 
3 stk varmeplater for å holde maten varm 

Trond-I 
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2 stk enkle kokeplater 
1 stk snøskuffel og festeklips for montering ved døren på Huset 
Forklær, engangs- og tøyforklær. 
Lange lightere, plastkasser. 

Sak 6 Årsmøteforberedelser: Ansvarlig 
 Saker til årsmøtet er behandlet. 

Innkomne saker er behandlet 
Sakene kommer i årsmøtepapirene. 
Svein Inge lager PDF-fil av budsjettet og regnskap 
Trond lager PDF-fil av årsmøtepapirene 
Elisabeth lager PDF-fil av oversikten til innkjøp til lekeplass. 
Årsmøtepapirene sendes til alle medlemmene på mail. 
 
Det settes inn annonse i Andøyposten om det forestående årsmøtet. 

Alle 

Sak 7 Budsjett 2014: Ansvarlig 
 Svein informerer vedr budsjett som skal legges frem for årsmøtet. 

Anbefaler at alle som handler ber om å få faktura sendt på avdelingens 
kasserermail som er kasserer@nccandoy.no  

Svein 

Sak 8 NCC sentralt: Ansvarlig 
 Saken utgår Trond 
Sak 9 Eventuelt:  
 Pål-Vidar: 

Han sier det ligger et bordtennisbord på jobben hans som ikke er i bruk 
og som muligens skal selges for en billig penge. Dette er 
sammenleggbart med nett. Han forhører seg mer og dette blir tatt opp til 
neste styremøte. 
 
Biljardbord: 
Må kanskje byttes noen vant og duk, samtidig ordne noen småfeil. 
Bordet står i en hangar. 

 

Møte 
avsluttet:  

14:30  

 
 


