
Styremøtet. 
 

Elektronikk på Sandnes. 
2 representanter fra andøy installasjon kommer og går gjennom alle felles bygg for å sjekke 

over campingplassens bygg. Når dette er gjennomført skal alle teltene gås gjennom 

utvendig. Hvis det ses feil vil strømmen bli koblet av – da må feil rettes opp og elektriker må 

se over dette før man kan koble seg til igjen. 

Denne inspeksjonen vil foregå i 2 deler 

Del 1: klubbens areal  og sjekke over teltene for at Sandnes camping skal få strøm. 

Del 2. den enkeltes strøm. De teltene som blir avkoblet må fikse sin egen el og få en 

samsvarserklæring. 

 

SAMSVARSERKLÆRING: 

Alle medlemmer må ha samsvarserklæring – og denne følger teltet ved eventuell bytte av 

plass. Og elektriker må tilkoble teltet på el. 

Til høsten vil elektrikere komme til Sandnes å gå gjennom alle teltene. Andøy installasjon har 

foreslått å legge ut lister hvor medlemmene skriver navn, nummer og email og det blir avtalt 

med hvert enkelt medlem, hvordan elektrikerne kommer seg inn i teltene. Her vil elektrikere 

gå gjennom teltene og det blir skrevet samsvarserklæring hvis teltet er i orden. Man vil bli 

kontaktet hvis det er feil og spørsmål om man ønsker at feilen skal rettes på stedet. I 

etterkant av denne runden vil hvert enkelt medlem få regning i posten.  

 

 

Dugnadsak – bygge inn strømstolpe. 
 

De som er tilknyttet el-stolpe har ansvar for å kle inn den aktuelle stolpen.  Eklest mulig – 3 vegger og 

tak – type carport. Det kjøpes inn material som legges på parkeringsplassen som skal brukes til dette.  

Frist for at dette skal være gjennomført er 1. september.  

 

Styremøte. 
Tilstede: Kine, Torgeir, Line, Monica, Oddvar og Ingvill på telefon.  

 

 



Referat. 
Ok. 

 

Vei og vann: 

Ferdig med å koble opp trykk-tanke på cityvann. Utfordring med avløp vaskemaskin. Styret 

skal se på vaskerom i forhold til om det må ny varmtvannstank og avløp. Dette vil si at 

tørketrommel må komme i neste rekke.  

Man må vaske og henge opp moppene etter seg når man har vasket. 

 

Arrangement. 

Stilt pga. Corona. Men det må nye verv i komiteer.  

Frem til neste årsmøte til høsten ønsker vi at noen skal melde seg frivillig til de ulike 

komiteene.  

- Arrangement. 

- Bygg. 

Hvis ingen melder seg blir styret nødt til å utdele folk i disse komiteene. Dette fordi at 

Sandnes camping er helt avhengig av at komiteene er oppe å gå for å både få inntekt men 

også for å ha mulighet til å drifte Sandnes camping. 

 

Post. 

Ingen. 

 

Økonomi. 

Ingen sak å melde. Sandnes camping drifter for tiden med underskudd. 

- Vente med grusing til høsten. 

 

Innkommende sak: 
 

Plass nr. 56 har søkt om utvidelse av platt og bu.  

Plass nr. 14 og 15. søker om å bygge platt mellom plassene. 

Plass nr. 8 søker om å bygge en liten ute-bod 1x2 meter. 

Styret ber plasskomiteen om å kontrollmåler at alt er etter gjeldende regler. Hvis dette er i 

orden godkjenner styret dette. 

 



Coronasituasjon og åpning av fellesarealer.  
Styret bestemmer i dag at vi åpner fellesarealer. Retningslinjer ligger, disse skal følges – hvis disse 

ikke følges blir fellesarealer stengt ned igjen.  

- Man må bruke nøkkel for å komme seg inn på fellesarealer, dørene vil være låst men man får 

låse seg inn for å bruke fellesarealer. 

- Vi vil kontinuerlig evaluere planen.  

- Fellesarealer er KUN åpen for medlemmer med nøkkel.  

- Vaskelister SKAL brukes. 

 

Dugnad: 
Vi ser at stort sett de som benytter seg av stranden plukker søppel på turen. Styret ønsker å si at vi 

ser det gode arbeidet og setter pris på dette. 

Dugnadsliste er kommet ut og styret ønsker at medlemmer tar initiativ til å få gjort det som står på 

listen uten at det blir en felles dugnad med dato og klokkeslett.  

 

Fordeling av utlyste plasser. 
Plasskomite har fordelt plasser, ut fra sanitetsliste. 

Plass 14 tildeles Lorraine og Kjetil. 

Plass 24 tildeles Margareth Haugen. 

Plass 33 tildeles Monica Pettersen 

Plass 40 tildeles Trond-Preben Kristiansen. 

Oppdatert ansiennitets liste kommer. 

 

Ekstraordinært årsmøte. 
Blir avholdt på høsttreffet. 
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