Protokoll styremøte torsdag 12.05.2022 kl. 18.30
Ninabua

Til stede: Geir, Joachim, Ole, Petter
Forfall: Jessica, Nikolai
Ikke møtt: Lene

Saksliste:
Sak 1/22
Årshjul
Styret bør få på plass et årshjul for 2022, hvor faste møtetidspunkter og aktiviteter
føres opp.
Forslag til vedtak:
Styremøter ut året: 11. August, 22. Oktober, 15. Desember. Fast møtested er
Ninabua, med mindre annet blir varslet ved innkalling.

Sak 2/22
Tinglysning av lysløypa
Lysløypa går over flere tomter som fra 1970 har vært tinglyst. Disse avtalene bør
gjennomgås og fornyes.
Forslag til vedtak:
Avtalene fornyes. Petter følger opp.

Sak 3/22
Oppstart av Skihytteutvalget
Skihytteutvalget har avholdt oppstartsmøte. Styret blir informert om dette.

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering

Sak 4/22
Idrettslagets aktiviteter.
Ref. Sak 3/19: Idrettslagets aktiviteter, ble følgende vedtak fattet. Dette bør følges
opp:
Det settes ned et utvalg som skal jobbe med forskjellige tilbud ut til de unge i
distriktet. Vi skal i høyes mulig grad bruke den nye idrettshallen som utgangspunkt
for aktivitetene. Aktivitetene skal være gratis for alle deltagere og følge skoleruta.
Utvalget skal bestå av minst en representant fra hver undergruppe, og andre
medlemmer av idrettslaget som ønsker å bidra.
Oppstart høsten 2019.
Petter, Jessica, Joachim og Svein Thore er med i utvalget i første omgang. Petter tar
ansvar for første møtet.
Forslag til vedtak:
Nå som restriksjonen letter, skal arbeidet med dette fortsette. Petter følger opp.

Sak 5/22
Nettside.
Alle undergruppene bør registrere sine aktiviteter på nettsiden. Alle protokoller må
også tilgjengeliggjøres for offentligheten. Det er lagt til rette for dette på nettsiden.
Forslag til vedtak:
Registrere alle aktiviteter på nettsiden.
Alle protokoller fra fremtidige møter skal publiseres offentlig på nettsiden.

Sak 6/22
Fotballbanen.
På årsmøtet ble det vedtatt at det skulle utarbeides en plan for vedlikehold av
fotballbanen, med tilhørende tiltak for gressklipper og paviljong.
Forslag til vedtak:
Plan utarbeides og tiltak settes i gang. Vi skal høre med de som klipte i fjord. Ole
følger opp snekker til parkering av gressklipper bak Ninabua.

Sak 7/22
Grillhytte
Idrettslaget har tidligere vedtatt at det skal settes opp en grillhytte. Dette er lagt som
en del av skolens arbeid med plass ved pumpehuset.
Forslag til vedtak:
Tatt til orientering. Ved Aina Bubergets bortgang, ble det bedt om penger som
alternativ til blomster ved begravelsen. Disse pengen går til Finnskogen
Montessoriskole, og øremerkes området ved grillplassen.

Neste møte: 11. August kl. 18.30 - Ninabua

