
REFERAT

Dato: 6. oktober 2016   kl. 19:30 – 22:00
Sted: Dølehalli, kjøkken
Til stede: Bjørn Haugerud (styreleder), Olav Solli (styremedlem), 

Per Larsen (styremedlem), Geir Notodden (styremedlem),
Solveig Jamgrav (regnskapsfører), Terje Haugen (vararepresentant)

Vedr.: Styremøte i Dølehalli SA

1   Innkalling.
Innkalling sendt på SMS
Olav Gjersund meldt forfall, Terje Haugen møtte.

2   Vannmåling
Det er registrert et unormalt høyt vannforbruk som igjen er fakturert oss fra kommunen.
Årsaken er sannsynligvis feilavlesning på en eller annen måte.

Vannmåleren sjekkes kommunen informeres om resultatet.  Ansvar: Bjørn

Styret er enige om at vi går tilbake til fast pris på vannforbruket og stopper måling av vann.

3   Utleige.
Vi har mottatt en forespørsel om utleie av leiligheten. 
Styret mener at en månedlig leie på 1500,-kr + strøm er passende for 
dette lokalet.

Potensielle leietakere for informasjon om dette. Ansvar: Olav
Dersom mulig leietaker ikke er interessert så gir Geir et tilbud til neste. Ansvar: Geir 

4   Innkjøp
Det er kjøpt inn prosjektor som kommer i slutten av måneden.
Denne skal betales av ungdomlaget og faktureres disse. Ansvar: Solveig

5   Basar
Basar blir holdt 13. november 2016.
Det gis beskjed til Bygdekvinnelaget og 4H. Ansvar: Olav
Samle inn gaver i Seljord. Ansvar: Per & Bjørn
Samle inn gaver i Kviteseid Ansvar: Olav
Mannskapsliste Ansvar: Geir
Plakater, 3 stk Ansvar: Geir
Annonse i VTB Ansvar: Geir

6   Låser
For å få kontroll på nøkler ønsker styret og bytte låser i utgangsdører
og gå over til systemnøkler.
Styret ønsker et kostnadsoverslag på dette. Ansvar: Geir

7   Husfar
Det er mye tilsyn som skal gjøres i løpet av året og det kan være
vanskelig for husfar å gjøre dette når han ikke er hjemme.
Styret ønsker å dele på oppgavene for å få disse tilfredsstillende
utført.
Husfar kan varsle Per for å få hjelp når dette trengs. Ansvar: Geir

8   Organisasjonsform
Det kan være gode økonomiske grunner til å bytte organisasjonsform.
Dette bør forberedes som en sak for årsmøtet.
Informasjon må gis på årsmøte og Tarjei Gjelstad kan være en ressurs. Ansvar: Solveig

9   Takkeannonse for gaver
Vi har fått gaver til Dølehalli i forbindelse med to dødsfall i bygda.
Solveig sjekker hvor mye som er kommet inn og gir beskjed til Geir. Ansvar: Solveig
Det lages en takkeannonse som settes inn i VTB Ansvar: Geir

10   Biblioteket
Jorunn går gjennom bøkene og bestemmer hvilke vi skal beholde. Ansvar: Bjørn



Resten av bøkene gis til Gjestehuset.
Blir det noen bøker igjen, så selges disse på basaren.

11   Julebord
Vi ønsker å holde julebord den andre helga i desember.
Vi sjekker muligheten for orkester før vi planlegger videre. Ansvar: Bjørn


