
 

Referat 
 

Styremedlemmer    
Annar Gaustad Tilstede Referent: Renee 
Renée Røyneland Tilstede Sted: Ørnefjell 41 
Sigbjørn Børvik Sivertsen Forfall Dato: 19.09.19 
Arild Eidesund Tilstede Tidspunkt: 20.00-22.00 
Knut Jr. Snemyr Tilstede   
Hege Elisabeth Ulsund Tilstede   
Varamedlemmer    
Steinar Kvestad Tilstede   
Ronald Sundt Tilstede   

 

Saksliste 
Sak nr.  Ansvar 

Referat Gjennomgang av referat forrige styremøte, og oppdatering fra 
styremedlemmer. Maks 5 minutter på hver. 
 
Kurt:  

- Komme i gang med fellestreninger igjen. Tirsdag og 
søndag fremover. 

Ronald: 
- Terrengløypa. Ny giv til våren, få med flere på dugnad. 

 

ALLE 

17/19 Nettside  

20/19 Bankett - Status 
- 09.11.19 
- Renee sjekker med Stine om hun kan komme og holde et 

innlegg om historien. 
- Renee sjekker med Eindride om han 
- Facebook: De som har mottatt støtte, men ikke fått 

muligheten til å være vakter kan hjelpe til med rigging og 
rydding til banketten 

- Samme pris som i fjor 
- Hva gjør vi ifht 10 års jubileum 
- Premieutdeling for klubbmesterskap 
- Diplom til noen av klubbens medlemmer 
- Tor Egil sette sammen en kavalkade av bilder 
- Annar tar med anlegg 

 

Hege 
Renee 
 

 



 

29/19 Utenlandstur 
- Vi undersøker med Rynkeby hva de tenker 
- Sjekker ut med KCK om mulighet for å delta 

 

Annar 

33/19 Trening vinter 2019/2020 
- Spinning 
- Crossfit, prøvetime på Lillesand Fitness. 

- Annar har vært i kontakt med Sky fitness 

Annar 

38/19 Støtte til Amalies Minnefond. Forslag om 50,- pr BCK som stilte 
opp i KM 

- Enstemmig vedtatt 
- I budsjettet for 2020 legges det inn post for veldedige 

formål.  
- Facebook: vi legger ut at klubben sponser med 50,- per 

deltaker, og oppfordrer andre til å gjøre tilsvarende. 

 

39/19 Forberedelse til ny runde med drakter. Hvilke produkter osv 
- Saken utsettes til neste møte 

Annar 

40/19 Gjennomgang av budsjett Arild 

41/19 Eventuelt 
Gjennomgang av KM 
Gruppe 1 
Stasjonærvakt-kurs 
Tidtakerutstyr 
Rundetelling 

 

 Innkjøp av beachflagg 
Innkjøp av telt - Årsmøtesak 

Ronald 

   

Styremøte Neste styremøte blir mandag 7. Oktober. Vi vurderer å invitere 
noen av medlemmene med i møtet for å vurdere KM 

ALLE 

Årsmøtesak: 
- Innkjøp av telt 

 
 


