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Sted: Sandnes, kl 11:00 på huset 
Tilstede: Trond Ingar Otterholm, Tommy Andreassen, Elisabeth Johansen, Aleksander 

R Schaug, Silje Reinholdtsen, Bjørn Osenbrock, Pål Vidar Nilsen. 
Forfall: Tor Erik Mortensen 
Saksliste:  
Sak 1 Referat 
Sak 2 Konstituering 
Sak 3 Økonomi 
Sak 4 Info fra komiteer 
Sak 5 Post 
Sak 6 Oppfølging årsmøtevedtak 
Sak 7 Forslag fra medlemmene 
Sak 8 Eventuelt 
 
Sak 1 Referat: Ansvarlig 
 Sekretær leste opp ref.fra styremøtet og årsmøtet. 

Det ble stilt spørsmål ang.siste tildeling, leder informerte. 
Sekretær 

Sak 2 Konstituering Ansvarlig 
 Det nye styret ble informert av leder hvordan stemme prosessen forgår, 

og at alt styrearbeid holdes i styret. Ting som skal offentliggjøres vil bli 
annonser på hjemmesiden vår. 
Det ble informert om at styret og deres arbeid er konfidensielt. 
Det er styret som tar avgjørelser og ikke de forskjellige komiteene. 
Alle nye styremedlemmer fikk utlevert NCC sine vedtekter. 
Valg av komiteer se eget ark. 
 

 

Sak 3 Økonomi: Ansvarlig 
 Kasserer informert om økonomien, ingen bemerkninger. 

Det er ønskelig fra styret å få tilsendt oversikt hver mnd. 
Kasserer sender info.til medlemmene om nye kontonr. Dette gjelder 
spes.de som har fast trekk til årsleien og strøm. 
Avtale med økonor. 
Det er ønskelig med ett møte mellom avd. og økonor for å avklare 
avtalen.  
De som skal delta fra avd er følgende:  
Leder 
Kasserer 
Revisor 
Svein Inge 
 
 
 

 
Kasserer 
 
 
 

Sak 4 Info. Fra komiteer Ansvarlig 
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 Felles for alle komiteer. 
Alle skriv til og fra alle komiteer skal besvares og kopi skal sendes 
leder og hvis det trengs til kasserer og webmaster. 
 
Plasskomiteen. 
Kontrakter: 
Dette vil pågå til alle har fått de nye kontraktene. 
Tommy Berg har fått godkjent sin søknad om oppsett av telt på Sandes 
camping. Komiteen tar kontakt med han ang. Hvor og hvordan vogn og 
telt skal stå. 
 
Arrangement.  
Tar kontakt med alle som har fått arr. Og kvalitets sikrer dette. 
Lage en ny perm med innhold til neste styremøte. 
 
Byggkomiteen 
Det skal utarbeides en dugnadsliste i prioritet rekkefølge. 
Denne listen skal også ha hvem er ansvarlig for de forskjellige 
dugnadstingene.  
 
 

Komité 
ledere 

Sak 5 Post: Ansvarlig 
 Regninger Kasserer 
Sak 6 Oppfølging årsmøtevedtak Ansvarlig 
 Stoler er bestilt og kommen på huset. 

Det var 3 stk. som hadde skade, men disse er erstattet med nye stoler 
fra leverandør. 
 
Hjertestarter er bestilt og vil komme til Sandes camping i løpet av de 
nærmeste dagene. Denne starter vil bli montert på vaskerommet i 
sanitærbrakken. 
Det skal avholdes ett kurs for dette, se eget skriv. 
 
Lekeplass: 
Aleksander R Schaug er styrets rep til denne komite. Han sørger for å 
få på plass en komité på 3-4 stk til neste styremøte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksander 

Sak 7 Forslag fra medlemmene Ansvarlig 
 Vedsag: 

Det er ønske om innkjøp av en kapp/vedsag og hørselvern. 
Enstemmig 
 
Legobord: 
Det er kommen ønske om innkjøp av stoler og lego til legobordet. 
Tommy J skal se om han ikke har noen slike stoler, og ta dette med inn 
til huset. 

Trond Ingar 
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Innkjøp av 2 stk. legobøtter. Enstemmig  
 
 
 
 

Elisabeth 
 
 
 

Sak 8 Eventuelt: Ansvarlig 
  

Biljardbord: 
Det er inngått en avtale mellom avd. og Aleksander R Schaug om lån 
av biljardbord. 
Det er kommen inn forslag om innkjøp av utstyr til dette bordet for 
kroner 700-800 kroner. Enstemmig 
  
Engangs moppe utstyr: 
Innkjøp av engangs mopper til sanitærbrakken. Enstemmig 
 
Grus: 
Forslag om innkjøp av ca 40 kubikk med grus for bruk på Sandes 
camping. Enstemmig 
 
Utleie: 
Huset er utleid 2-4 mai for konfirmasjon. Det SKAL ikke være noe 
aktivitet dere ned fra medlemmene. 
 
Rør i elv: 
Det er kommet forslag om å legge elven i rør bak plass nr 34. CAvd. 
Har ikke budsjettert med kostnader til dett på årets budsjett.  
Bygg komiteen tar kontakt med forslag stiller angående dette. 
 
Utslagsvask på sanitærbrakken. 
Det er kommen inn forslag om å etablere en utslagsvask på 
vaskerommet i sanitærbrakken. 
Byggekomiteen sjekker dette opp til neste styremøte. 
 
 

 
 
Trond Ingar 
 
 
 
 
Trond Ingar 
 
 
 
Bjørn O 
 
 
 
Alle 
medlemmer 
 
 
Tommy A 
Bjørn O 
 
Tommy A 
Bjørn O 

Møte 
avsluttet:  

1300  

 
 


