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            Til stede: Jan Petter, William, Nicolai, Ellen, Helle, Grethe 

 

Sak1: Årshjulet 
- Jan Petter kontakter PM for å få klargjort regnskapet. Det må signeres i januar for å rekke 

fristen til Årsmøtet.  

 

Sak2: Økonomi 
Her er det ikke så mye å ta tak i før tallene er klare. Vi kommer tilbake til dette på neste møte. 

Sak3: DL orienterer 
- Bemanning: Audun har avtaler med følgende: Brendan, Cassini, Sasha, Oscar, Paulina, en ny 

pakker fra Romania/Tyskland med gode referanser, Pierre (ny videomann), Mariana, Michelle 

(skal ha kiosken). Paja og Slavko skal pakke.  

- Ønske om å øke til 50 000 på tandemkoordinator i budsjettet. Styret vedtar dette.  

- Samarbeidsavtale med Grenland, informasjon har kommet på epost. Styret er meget positiv 

til initiativet.  

- Audun har dialog med Agnar ifm bistand i neste sesong.  

- 25-29. juli blir NM.  

- Audun har gjort ferdig terminlisten for neste år.  

- Zion kommer to ganger neste år.  

- Det er også ønske fra HI om å få til en Demo dag.  

- PIA symposium holdes i Tenessee i USA. Audun foreslår å reise dit som en studietur for bl 

annet Burble. Styret vedtar å innvilge 15 000,- til denne turen.  

 

Sak4: Omorganisering felt 
Byggekomiteen har hatt et møte og Audun presenterte i Styremøtet hva de har kommet frem til så 

langt. Styret har gitt noen tilbakemeldinger til Audun og har full tillit til gruppens videre arbeid.  



 
 

Sak5: Evt 
- Styresamling over nyttår: Sendt innkalling til 15. januar. Grethe lager google docs med 

agendaforslag som alle kan redigere på.   

- Styremøter fremover: forsøke å ha det annenhver gang i oslo og Tønsberg, alternativt finne 

et sted i Drammen (Jan Petter sjekker dette). Det er også ønskelig at man, når man melder 

inn punkter til Styremøtene, melder hvor lang tid man trenger og gir litt 

bakgrunnsinformasjon. Det er andre torsdag i mnd som blir styremøtedag også for neste år.  

 

 

 


