Innkalling til styremøte
Sted:
Tid:
Til:

Peisestoga Dølehalli
Onsdag 13. juni 2018 Kl.: 19:00 – 20:30
Geir Notodden, leiar
Aksel Andersen, medlem
Bjørg Nordlien, medlem
Kåre Slåtta, medlem
Hege Bjåland, medlem.
Solveig Jamgrav, regnskapfører

Kopi til:

Astrid Åmot, varamedlem
Terje Nilsen Haugen, varamedlem
Nunnun Gjersund, varamedlem
Ottar Gjersund, varamedlem
Varamedlemmer blir innkalt til alle styremøter og mottar alle referater. Disse har ikke møteplikt eller stemmerett
foruten når de stiller for en navngitt fast representant.
Dersom du som medlem må melde forfall til styremøtet, så er det ditt ansvar at en av varamedlemmene møter i ditt
navn.

Sak 1/18

Regnskap
Solveig presenterer kort hovedtallene for årets første fem måneder.
Det er sendt skriftleg henvendelse til Idrottlaget om overføring av pengar for arbeid
på Dyrsku’n 2017.
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Budsjett 2018
Me må samen kome fram til eit budsjett for andre halvår.
Kom med gode innspel så me får satt upp nokre tall på papiret.
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Opprydding på eiendommen og rengjøring.
Kort orientering om utført arbeid på dugnaden.
Kva gjer me for å få betre oppslutning neste år.
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Skolebygget
Vedlikehold, utbedring, utleie.
Hva må gjøres for at dette bygget kan gi oss inntekter?
Hvilke strakstiltak må iverksettes for at ikke bygget skal få skader.
Som fagmann, Aksel, så vil jeg gjerne at du tar deg en runde i denne delen av
bygget på forhånd slik at du kan orientere oss andre og komme med anbefalinger.
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Vasstilkobling
Orientering om naboens vasstilkobling og kva det har å seia for Dølehalli.
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Setningsskade i dusjanlegg.
Orientering om saka og konsekvenser.
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Diverse
Her det fritt for alle å ta opp saker som bør behandles eller informeres om.

Eg hadde notera meg at det skulle væra styremøte 13. juni. Men som ein tulling eg er, så hugsa eg ikkje at
me blei enige om 6. juni på siste møte. Men takk til deg Bjørg, for at du var så merksam og hadde lest
referatet betre enn meg. Eg beklagar feilen og lovar meir orden i sakene heretter.
Møt godt forberedt slik at vi ikke går over den fastsatte tida.
Helsing Geir

