
Styremøte, mandag 4/2-19 

Tilstede: Tonje, Vidar, Svein, Svanhild, Anneli, Janne 

 

Til info: Siden Gabriele er bortreist, ble det ikke tatt opp saker som har med 

post og bank å gjøre 

Sak 1: Valglisten til årsmøtet skal legges ved sakslisten på facebook og 

hjemmesiden. Valglisten er sendt til styremailen og sekretær skal sørge for at 

den legges ved sakslisten. 

Revisjonen og grupperapportene er mottatt. 

Det som mangler nå, er budsjett fra styret. Det må skrives litt mer på 

årsberetningen. 

Vidar leser revisjonen høyt for oss andre i styret og det anmodes om å være 

nøye med utgifter og inntekter siden vi nå har fått hall.  

Sak 2: Det ble reaksjoner på at elektrikerregningen på hallen ble så høy og 

foreslår at alle utgifter som blir estimert til å overstige 5000,- skal ut på anbud. 

Det kan virke som om det er litt tilfeldig hvem som blir tilkalt til å gjøre jobben. 

Alle anbud skal være skriftlige og minst fra 3 forskjellige tilbydere. Det skal 

diskuteres i styret med en felles avgjørelse. Når det gjelder akutte oppståtte 

hendelser som krever rask avklaring så frafaller dette kravet. 

Sak 3: Boxerklubben ønsker å fremme forslag om en sum for å leie hallen for et 

år av gangen. Styret tar imot skriftlig forslag og vil diskutere det på neste 

styremøte. Boxerklubben har søkt om å få leie utebanen 27-28 april 2019 og 

det er i orden. Pris er fastsatt i budsjett og er tilgjengelig på Facebook-siden og 

hjemmesiden. 

Sak 4: Henvendelser til styret som kommer via fellesmailen: Vi ser at alle 

henvendelser svares av alle. Forslag til å unngå feilinformasjon eller at mail ikke 

blir svart i det hele tatt: VI lager egne mailadresser til: 

Gruppelederne: Når det gjelder gruppa og tilbud den har 

Tonje: Når det gjelder utleie av hallen  

Sekretær: generelle spørsmål om klubben og f.eks  medlemsskap 



Sak 5: Hvordan avvikler vi stevnene våre? Det kommer frem at rally-gruppa gjør 

en flott jobb mht dugnad og arbeid på stevner. 

Øker medlemstallene? 

Sak 6/Diverse 

• Treningsavgift: Hva innebefatter den? Vi ser også at det er viktig å 

inkludere de medlemmene som ikke er på Facebook når det gjelder info 

som kommer ut.  

• Gjestetrening og antall ganger: 

50,- pr gang. Vippses til nr som er hengt opp på veggen i hallen 

• Timepris på kurs som blir avholdt i klubbens regi. Det kan se ut som det 

er litt tilfeldig hvordan kursavgiften blir satt opp utfra hvem som skal 

holde kurset. Janne skal komme med forslag til pris som alle interne 

kursholdere kan forholde seg til slik at det ikke blir for store avvik. Prisen 

skal settes til timespris slik at det ikke spiller noen rolle om det er dags-, 

helge-, eller kurs som går over flere uker. Janne legger det frem på neste 

styremøte. 

• Fremdeles diskusjon rundt treningstidene i klubben. Svanhild innkaller til 

nytt møte for å gå gjennom treningstidene i hall, på utebane og hus. 

 

 

 

Referent Janne 


