
Styremøte 7/9-2011
Tilstede : Tore, Brynhild Jorid, Dag-Steinar

Sak 1. Scootervinsj
Styret har fått et forslag fra Kristian om å kjøpe en vinsj som skal brukes på kurs. Vi har sjekket med forbundet 
og de har ingen motforestillinger mot å vinsje så lenge reglene for dette følges.

Vedtak : Styret diskuterte kostnaden på en slik vinsj opp mot nytteverdi, og vi er her ikke overbevist om at dette 
kan forsvares. Det er også usikkerhet om planene for lagring og vedlikehold av en slik innretning. Ingen i styret 
har uttrykt motstand mot det å anskaffe vinsj, men vi ønsker en plan for bruk, vedlikehold og lagring for å 
kunne gi vår innstilling til dette. Vi har derfor bestemt at dette må tas opp som en sak på årsmøtet. 

Sak 2. Neste PG kurs.
Kaare Magnus blir hovedinstruktør og Tore hjelper til på neste kurs. Mariann, Erik og Svein Håvard kan tenke 
seg å hjelpe til på kurset for eventuelt å bli hjelpeinstruktør og/eller instruktør. Dersom det blir vanskelig å fylle 
opp kurset kan vi arrangere åpen dag på første kursdag. 

Sak 3. Fårikålfest 29/10

Vedtak: Brynhild Jorid deltar fra styret i arrangementskomiteen for fårikålfesten. Resten av komiteen velges 
blant utvalgte frivillige avhengig av belastningen utover høsten : 
Morten, Kaare Magnus og  Svein Håvard.
Festen skal gå ca. i balanse med utlodning av vinen vi ikke rakk å lodde ut på siste julebord.

Sak 4.  Landingen m/klubbhus.
Tor Forbord har tatt kontakt med oss om restaureringen vi gjorde av verandaen i vår. Han trodde vi hadde 
bygget en ny veranda og likte ikke at vi tok oss til rette. Når vi forklarte at det var en utbedring av en 
eksisterende veranda ble det ikke noen sak av det.

Vedtak: Tor Forbord må informeres om ting vi ønsker gjøre på landinga eller klubbhus. Vi må også ta kontakt 
med ham dersom noen skal overnatte i telt på landinga

Møtet er hevet.
Referent: Dag-Steinar Johnsen


