
Referat fra styremøte

Sted: Peisestoga Dølehalli
Tid: Onsdag 2. mai 2018 Kl.: 19:00 – 20:30
Til stede: Geir Notodden, leiar

Aksel Andersen, medlem
Bjørg Nordlien, medlem
Kåre Slåtta, medlem
Solveig Jamgrav, regnskapfører

Fravær: Hege Bjåland, medlem. Vararepresentant møtte ikke.
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 for første kvartal 2018
Solveig presenterer hovedtallene for årets første tre måneder.

Behandling:
I første kvartal er det inntekter på ca 30.000 hvorav 17.000 er leigeinntekter fra 
2017. Samlede utgifter er ca 33.000. I dette beløpet ligger forsikring for hele 2018 og 
kommunale avgifter for første halvår. Til forfall i mai ligger strømregning på kr 13.000

Konklusjon: 
Økonomien er svært anstrengt og det er ikke handlingsrom for styret til å 
foreta investeringer eller innkjøp av noe utover det som kreves til den 
daglige drift.

Gjennomføring:
Geir tar kontakt med leder av idrettslaget for å overført penger for utført dugnad på 
Dyrsku'n.

Sak 2/18 Budsjett 2018
Så vidt jeg vet er det ikke utarbeidet et budsjett for inneværende år. Vi skal ikke 
legge for mye arbeid i dette, men bør gjøre et arbeid for å komme fram til noen 
hovedtall vi kan si gjelder for annet halvår.
Kom gjerne med gode forslag til saker som må tas med i budsjettet, både på 
inntekts- og utgiftssida.

Behandling:
Styret diskuterte hvilke muligheter som kan være aktuelle for å bedre den 
økonomiske situasjonen. Økt innsats for basaren, flest mulig på dugnad for Dyrsku'n, 
økte leieinntekter for deler av lokalet som i dag ikke benyttes.

Konklusjon:
Budsjettet utarbeides på neste styremøte og da for annet halvår 2018.

Sak 3/18 Opprydding på eiendommen og rengjøring.
Arbeidsoppgaver, arbeidsfordeling og samordning med Morgedal Vel.

Behandling:
Det bør utføres ordinært vedlikehold i forbindelse med «vårsjauen». Alle vinduer i 
storsalen er blitt pusset av Bjørn og Bjørg Nordlien, så nå gjenstår det resten av 
vinduene i hovedetasjen og peisestoga. Vask av andre rom, som kjøkken, wc, og 
gangareal må vi også se på. Utvendig er det den ordinære oppryddingen og 
rakingen og plukking av søppel. Vi ønsker å få malt grunnmuren på siden ut mot 
veien.

Konklusjon:
Dugnaden avholdes lørdag 12 mai fra kl 09:00



Gjennomføring:
Alle styremedlemmer setter ut rykte om dugnaden og oppfordrer folk til å komme.
Geir ringer til Olav og spør om han kan komme med traktor for blant annet å høvle 
parkeringsplassen.
Geir ringer til Nunnun og spør om hun kan ta ansvaret for å ordne litt mat til 
dugnadsgjengen.
Geir ringer til Kåre Nordskog for å samordne aktiviteter med Morgedal Vel.

Sak 4/18 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.

Behandling:
Styret diskuterte framtidig muligheter for å kunne leie ut skolebygget. Det ble også 
tid til en befaring for styrets medlemmer. En fast inntekt fra denne delen av bygget 
synes å være påtrengende for å bidra til en forsvarlig økonomisk drift.

Konklusjon:
Styret ønsker å leie ut hovedetasjen raskest mulig og med minimale investeringer.

Gjennomføring:
Aksel gjør en teknisk befaring av de aktuelle rommene og kommer med forslag på 
neste styremøte til hva som må gjøres for å bringe disse opp til en akseptabel 
standard.
Geir sjekker med forsikringsselskapet om det er mulig å få dekket utbedringen av 
bygget etter vannskade.

Sak 5/18 Varmepumpe
Vi må se på om det er hensiktsmessig å installere varmepumpe i salen.

Behandling:
I utgangspunktet mener styret at dette kan være en fornuftig investering,men synes 
at prisen er høy.

Konklusjon:
Dette prosjektet vil ikke hensynstas i inneværende år.

Sak 5/18 Diverse
Her det fritt for alle å ta opp saker som bør behandles eller informeres om.

Behandling:
Brev fra sommerskolen i Kviteseid om ønsket frivillig innsats til matlaging og 
aktiviteter.
Tilbud fra Altibox på fibertilknytning av bygget.

Konklusjon:
Informasjonen tas til etterretning.

NESTE MØTE ER BERAMMET TIL ONSDAG 6. JUNI 2018 KL.: 19:00-20:30

Møt godt forberedt slik at vi ikke går over den fastsatte tida.

Hilsen Geir


