REFERAT STYREMØTE NR.5/20
STED:

Berit Brekke, Marie Føreidsvei 6, H 0602 ,Søgne.

TID:

Onsdag 11/11 kl.19.00-20.30.

INNKALLT: Styret + Fylkessekretær
Fremmøtte: Alle, unntatt Marianne som var forhindret denne kvelden.
SAK 33/20
Gjennomgang/godkjenning av Styremøte nr.4.
Godkjent.
SAK 34/20
Evaluering av Sesongavslutningen.
Det kom mange denne gangen,110 stk. pluss. Vi bør etterstrebe flere enn 2-3
stk. fra oss til neste år. Veldig positivt arrangement 4-5 nye medlemmer !
SAK 35/20
Kort status over økonomien
Ca.48000,- innestående pr.d.d. Med andre ord rimelig bra økonomi, Covid-19
har jo ikke gitt oss mange muligheter til arrangementer dette året.

SAK 36/20
Forberedelser Årsmøtet den 13/1-2021:
-hvor/hvordan i forhold til Covid-19 ?
Styret vedtar å ferdigstille styrepapirer/årsmelding på vanlig vis, og avventer
tilbakemelding fra sentralstyret i forhold til avviklingen av årsmøtet. Muligens
må dette utsettes i forhold Covid-19, styret fortsetter i så fall inntil nytt er på
plass. Vidar lager et utkast til årsmelding/innkalling til neste styremøte.
- regnskap (dato kjørelister osv.)
Kjørelister/utlegg taes med på neste møte.
- innspill valgkomiteen
Styret informerte valgkomiteen v/Odd Terje Døvik i forhold til neste valg.
- tidspunkt ferdigstillelse av sakspapirer i henhold til vedtektene
«Innkalling med dagsorden kunngjøres på NMCUs hjemmeside senest fire uker før
årsmøtet»

Utkast må være ferdig til neste styremøte 9/12.
SAK 37/20
For 2021 prioriterer vi Brokke-Suleskard- arr. Rustløsning / Sesongavslutning.
(Vedrørende Brokke-Suleskard arr. tenker vi å lage en NMCU- stand, på den
store rasteplassen, ved sesong-åpning av veien for å verve nye medlemmer ++)
37/20/1
Vidar ber sekretariatet om medlemsoversikt i forhold til ikke fornyede
medlemskap i 2019.
Styret gjennomgår denne listen «med vørsemd» engang utpå nyåret for å få
tidligere medlemmer tilbake i NMCU. (Vi har tidligere erfart at adresseendring,
forglemmelse osv. være en grunn at noen faller fra.)

SAK 37/21
Litt info fra Vidar og Odd Terje fra Kretslederkonferansen.
Odd Terje informerte styret kort om hva som skjer sentralt,og litt om sakene
som ble behandlet på Kretslederkonferansen. I tillegg hadde vi litt
«Brainstorming» i forhold til verving av nye medlemmer ved hjelp av sosiale
medier.

Møtet avsluttet ca.kl.20.45.
Neste styremøte onsdag 9/12.
Vidar Schibstad
Kretsleder NMCU V-A
24/11-20.

