Referat fra styremøte
Tilstede:

Ragnar, Sjur, Wenche, Lars Magnar, Stein og Cato

Forfall:

Jørn, Sjur

Dato/tid:

Onsdag 12. juni -19, kl 18.30

Sted:

Brumunddal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saker
Sak 18/19: Godkjenning av referat fra styremøte i mai.
Godkjent uten kommentar.

Sak 19/19: Pultostmart`n
Alt under kontroll.
Underholdning ved Stein Ingebrigtsen og søsknene Amb.

Sak 20/19: Sykkelbirken 31.8.
Arrangementskomitéen er ansvarlig. Planlegging har startet. Vil bruke 2 små telt i
stedet for 1 stort. Se an været ifht oppsett.
Kafe` inne på Persbu.

Sak 21/19: Serviceavgift 2020
Åstdalen Turløyper har besluttet å kjøpe ny løypemaskin for neste sesong.
For at dette økonomisk skal være forsvarlig så foreslås det at serviceavgifta økes
med kr.100,- fra 2020.
Pengene vil blant annet bli brukt til avsetning til ny maskin om 5 år..
Bjønnåsen Vel støtter dette forutsatt at de andre velforeningene gjør det samme.
Ragnar følger opp dette.
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Sak 22/19: Kulturmidler- søknad
Det vil bli sendt søknad om støtte til 2 stk hjertestartere.

Sak 23/19: Folkehelseprosjektet
Det vises til referat som ligger ute på hjemmesiden.
Gruppa er godt i gang med planlegging av mange av forslagene. Flere av tiltakene vil
bli iverksatt i løpet av sommeren.
Prosjektgruppa jobber videre med de ulike forslagene, bortsett fra forslagene om 2
stk hjertestartere. Dette vil det bli søkt kulturmidler på. Se sak 22/19.

Sak 24/19: Status fra komiteene og oppfølging av saker
Økonomi: Wenche la fram en ryddig oversikt over midler brukt så langt i
folkehelseprosjektet og informerte om status på beholdningen.
Arrangementskomiteen: Bestiller opp premier til ulike arrangement.
Rekelag 22.juni: Husk påmeldingsfrist 15.juni til Britt Hovland, tlf 915 44444.

Søppel: Styret anmoder alle til å kaste avfall oppi containere som er satt ut. Har du
som hytteier f.eks mye treavfall ber vi om at det leies egen container til dette eller
kjører med trevirket ned til bygda. Vi er alle ansvarlig for miljøet rundt oss.
Containere for treavfall er etterlyst i år også!

Neste styremøte 4.september.

Ref. Britt
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