REFERAT STYREMØTE NR.6/20
Tid/dato:

Onsdag 9.des. kl.17.00-18.45

Sted:

Knudsengården 4.etg,Tollbodgaten 22

Innkallt:

Styret og Fylkessekretær

Møtt:

Fulltallig.

Vi forbereder primært årsmøtet denne kvelden.

SAK 38/20:
Godkjenning av referatet av styremøte nr.5.
Godkjent.
SAK 39/20:
P.g.a. Covid-19 situasjonen har vi en utfordring i forhold til hvor vi skal avholde
årsmøtet i kretsen. I skrivende stund er maks.20 pers. tillatt i et lokale, men
dette kan endres på fremover.
Styret går for en løsning der vi tar sikte på å benytte lokalene til Returkraft.
Alternativt kan Mandal Hotel, eller et annet etablissement, være en mulighet.
Uansett vil det være en begrensing på 50 deltakere.
Det settes i innkallingen at vi må ha forhåndspåmelding, via e-post, 7 dager før
møtedato pga.Covid-19. Innkalling legges ut på nett (nmcu.org) og sendes ut på
e-post. En uke før møtedato sendes det påminnelse med avklaring om
møtested for årsmøte.

SAK 40/20:
Berit ferdigstiller dette for signering. Vidar gjør ferdig årsrapporten.
det legges opp til et møte med Berit i løpet av uke 51.
SAK 41/20:
Budsjett -21. Styret behandlet forslaget fra Vidar. Endelig budsjett settes opp
av Vidar og Berit i løpet av uke 51.
SAK 42/20:
Årsrapporten for -20:
Vidar utarbeider et utkast og sender styret for godkjenning i løpet av uke 51.
Alle papirene må være tilgjengelig for medlemmene senest 10 virkedager før
årsmøtet. Disse legges ved e-post og legges ut på nett (nmcu.org).
SAK 43/20:
Styret diskuterte en foreløpig aktivitetsplan for -21. Denne vil bære preg av en
uforutsigbar Covid-19 situasjon, og må følgelig tilpasses gjeldende regler fra
FHI. Vidar setter opp denne og tar den sammen med «budsjettmøtet» med
Berit i uke 51.
A:
Medlemsverving på Brokke-Suleskardveien etter at denne åpner ultimo
mai.(Grilling/kaffe ??/telt/biler osv.på den store rasteplassen.)
B:
Ferdighetskjøring på Skantraf i regi av Svv. (1+2/5-21)
C:
Sesongavslutning (sted best.senere) se til at denne ikke kolliderer med andre
aktiviteter. Foreløpig dato 25/9-21
D:
Legge inn en post eller 2 i fall Covid-19 reglene mykes opp. (Tenker fks.da på
innendørs arr.a la det vi hadde med Jens Stumberg.)
E: Veibefaring med SVV.(info kommer senere, gj.føres i løpet av mai?)

SAK 44/20:
«Kjøre»plan for selve gjennomføringen av årsmøtet onsdag den 13/1-21baseres på innkallingen.
Vidar lager denne i god tid før årsmøtet.
SAK 45/20:
Møtedato for konstituering av nytt styre.
Overlates til det nye styret.
SAK 46/20:
Eventuelt
Ingen saker.
Vidar Schibstad
NMCU Vest-Agder
9/12-20.
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