Referat Styremøte 30.03.2022
Sted:
Tilstede:
Fravær:

Møterom 1 Servicesenteret
Ragnar, Sjur, Boel, Trude,
Jørn, Wenche, Lars Magnar

Godkjenning av siste referat
Godkjent.
Persbu:
Kjøpt TV, soundbox og fryser.
Vannet er frosset. Rørlegger er kontaktet.
Ny brosjyre er laget.
Folkehelseprosjekt:
Planlagt arrangement flyttet fra 11/6 til 6/8
Arrangementskomiteen:
Gått igjennom påsken.
Åstdalen turløyper:
Jørn ikke tilstede
Husk søknadsfrist for nye traseer
Friluftskomiteen:
Lars Magnar ikke tilstede
Strømgruppa:
Ikke noe nytt.
Økonomi
Wenche ikke tilstede.
Ragnar kontakter Bdo for å overta regnskapet.
Påsken
Det er kafe fra kl 11:00-15:00 mand – tirs – ons (11-13.april)
John Arne Holmlund Hamar Arbeiderblad er kontaktet.
Alle inntekter går til Røde Kors – Ukraina.
Skjærtorsdag kl. 15:00 – 18:00 Så pøb fra 18:00 -23:00
Langfredag. Påmelding skirenn fra kl. 11:00. Pøb fra 18:00 – 23:00
Russegruppe lager liv i skiløypa fredag. Boel følger opp.
Trude låser opp for Anders prest lørdag.

Trude kontakter Ingebjørg om arr på FB + info om påskeegg.
«Påskeharen har vært i kontakt med styret og fått tillatelse til å legge noen egg på
Bjønnåsen» Kan finnes fra påskeaften.
Ragnar har kjøpt inn påskeegg.
Blir lagt ut i år også.
Årsmøte:
Endre vedtekter – Trude gjør dette til neste møte.
Trude lager vedlegg til protokoll med valgkomiteens innstilling og vedtak m /sign.

Eventuelt:
Nøkkel til Persbu og anlegg:
Styret har vedtatt at sekretær skal ha ansvar for nøkler.
Trude kontakter Stein Andersen for å overta nøkler og oversikt.
Vannposter:
Furnes Almenning følger opp når det gjelder fryste poster.
Vi ser at vi må gjøre noen utbedringer med vannpostene.
Dette tar vi tak i vår/sommer.
Vi må også ta en ny prat med Furnes Almenning om myrsmak på vannet.
Frivillighetsfestivalen:
7/9 i Brumunddal sentrum.
Tar dette opp igjen på neste møte. Kanskje glade maidager kan være en god arena for å
reklamere for frisbeebanen vår

