Referat styremøte 10.01.2018

Tilstede: Fred, Kjell, Rigmor, Stein, Marianna og Ingunn

Sak 1:
«Velhus»
- Leieavtale fra Eidsvoll kommune er godkjent av styret. Denne er sendt til EK.
Avventer retur.
- Husstyre. Det er enighet om at det skal settes opp en vaktordning på f.eks. 3 personer
som rullerer på å være kontakt ved utleie av lokalene. De må «bo» nærme velhuset.
Det forespørres om frivillige, etter årsmøtet.
- Mattilsynet har vært på besøk for oversikt. Disse tilkalles når kjøkken står ferdig, for
godkjenning.
- Bruksendring/ansvarsrett. Kjell har fylt ut skjemaer til Eidsvoll kommune, men vi må
finne en som kan skrive under papier for ansvarsrett.
- Prisliste for utleie er godkjent av styret. Denne er lagt ut på nettsidene.
- Renhold. Ved utleie må leietaker vaske og rydde selv. Det foreslås full nedvask, på
dugnad 1 gang pr.år.
- Innsamling. Det har kommet inn, fantastiske, ca. 36.400,- pr.31.12.2017 etter utdeling
av brev.Dette legges også ut på FB med takk og at vi gjerne tar i mot flere bidrag.
Sak 2:
Søknader og tilskudd. Kjell får hjelp til utfylling av søknader til støtte fra forskjellige
organisasjoner. Han holder også følge med hvilke frister som gjelder.
Sak 3:
Websiden står straks klar i «ny drakt» Denne ser veldig flott ut.
Sak 4:
Valgkomiteen, som består av, Britt Halvorsen, Arild Bjørnstad og Franciska Vigsted, må
sette i gang for valg til årsmøtet 28.02.2018 kl.19:00 Det er sendt ut melding til dem
17.01.2018 og de er invitert til styremøte 14.02.2018 kl.18:30
Bedt de ta kontakt om det er noe de trenger hjelp til.

Sak 5:
Årsmøte er satt til 28.02.2018 kl.19:00 Annonse i EUB settes inn 30-31.01.2018 + FB og
Webside. Saker må være styret i hende senest 2 uker før. D.v.s. senest 14.02.2018
Sak 6:
Det må lages sjekklister for div. gjøremål. Som f.eks. Bålpanne opp/ned, benker ut/inn,
julegrantenning, vedlikehold Fløyta etc.
Kalender for arr.
To do liste for styret etter årsmøtet.F.eks. Oppdat. BRREG, bank, signaturett etc.
Sak 6:
Det holdes, i nærmeste fremtid, et åpningsarrangement for inviterte.
Sak 7:
Det har kommet en privat forespørsel for bruk av elbil lading for 1 ansatt på skolen. Styret er
enige om at dette er i orden mot betaling av kostnader, til det kommer flere forespørsler. Det
finnes det ikke kapasitet til, da må privatavtalen avsluttes.
Neste styremøte 14.02.2018 kl.18:30
Referent
Ingunn H Sørlie
Sekretær

