
Styremøte 17/9-2015
Tilstede :  Mariann,  Jo, Lasse, Dag-Steinar

Sak 1. Budsjett
Ta med kurs i budsjett til neste styremøte.

Sak 2. Instruktører/Kurs
Vi må ha møte med instruktører og faglig leder om kurs og vurdere om vi må sette opp prisen på kurs. 
Jo tar kontakt med Kåre.

Sak 3. Logovalg
Frist ut september.

Sak 4. Høstfest
Vi arrangerer høstfest i Oktober med faglig møte først. Vi bestiller mat slik at vi ikke behøver en 
komite.

Sak 5. Dugnad Klubbhus
Styret rydder før høstfest.

Sak 6. Neste vårslepp
Vårslepp med tandemturer; skape blest blant folk og publikum om neste arrangement så ikke alle hendelser på 
Forbord overtar.

Sak 7. Aksjoner som skal være gjort til neste styremøte
Dag-Steinar: 

Finne papirer fra Statsskog om tillatelse til å bygge ut nordstarten. Høre med Svein Håvard om han 
har papirene.

Jo: 
Snakke med Kaare om å avtale møte med instruktørene på neste styremøte

Lasse: 
Sjekker skaphenger, pris og muligheter. Presentere alternativer til neste styremøte så vi kan ta en 
avgjørelse på henger.

Kristian:
Ble det utbetalt penger til veieiere opp Forbordsfjellet for pengene som folk har betalt inn for årskort?
Må føre opp mer detaljert budsjett; Inntekt for kurs, utgifter for instruktører
Betaler vi riktig beløp på strømregning. Måler avlest 68647 denne dagen. Betaler vi for mye i dag.

Mariann:
Ringe Svein Håvard:

Kan han snakke med naboene på Skatval om noen kan kjøre gressmattene opp til toppen for en 
sum? Innen september måned.

Ringe Kaare:
Få Svein Håvard på kurs (dato gikk ut den 9. Sept)
Spør om Kaare kan sende scooteren på service på egen henger, og deretter å hente den og sette 
den til lagring hos Svein Håvard. Enten til Selbu eller Verdal? Evald kan bestille time i Verdal. 
Henger må vi se på senere, prioriterer service og lagring først.
Informere Kaare om agenda til infomøtet – kan han bidra her? Kan han bidra ellers med innlegg om 
hendelser?

Mat til høstfesten: finn ut hvilken mat cateringen på Stjørdal tilbyr og bestille etter neste styremøte.
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