Protokoll
Styremøte RBK 15. Juni 2016
Deltagere: Andrine, Gry, Trine, Torfinn, Bjørn Erik, Alf Inge, Thomas
Agenda:
1. Valg av ordstyrer - Torfinn
2. Valg av referent – Thomas
3. Godkjenning av innkalling – OK
4. Dagsorden:
a. Gjennomgang siste referat - OK
b. Registrering i sport admin
i. Mangler Janne – trenger personalia for å fullføre registrering
ii. Årshjulet til neste styremøte slik at vi kan sette en plan for året –
gjennomgås neste møte i august
c. Effekter/ utstyr
i. Hjertestarter skilt henges opp på utsiden av dør – Torfinn skaffer
skilt
ii. Xtra hjertestarter henges opp oppe i klubbhuset
d. Oppdatering byggearbeid –
i. dugnadsarbeid fortsetter på garderobene – A-laget legger papp
på garderobetak 17 juni
ii. Videre dugnadsplaner; Tor Rune Re lister loftet. Time elektro
legger opp el 16 juni
iii. Beslutte møblering av loft samt utvask – dugnad etter mandag
20 juni – Bjørn Erik ordner med Judith en liten gruppe for utvask
e. B-Laget – asylsøkere ønsker å trene. Sjekke med kommunen om vi kan
få støtte for å legge til rette for trening og registrere de som
medlemmer. Torfinn sjekker.
f. Innmeldt fra Judith:
i. Resultat for Team Bygg Cup – godt overskudd
ii. Problemer med M-Cash under Team bygg cup– usikkerhet om
transaksjonene er trukket ved kjøp – sjekker opp hvor mye som
henger for utbetaling
iii. Nordsjørittet dugnad gjennomført – mye planarbeid lagt ned, god
inntekt til klubben
iv. Utvikling vedr. Banen ved Torfinn og Bjørn Erik (ref. mail Alf
Johan) – skal behandles i kommunen og planlagt graving er 1.
November. Ok fra kommunen om opparbeiding av restområder
bak garderober med entreprenør. Tas i forbindelse med
oppgraving av banene november 2016. Ball løkke på

v.

vi.
vii.
viii.

ix.

Norheimsfeltet og Eivindsholen skal være på plass før
gravearbeid starter på Rosselandsbanen.
Kommunen gir ekstra midler for å drifte vedlikeholde banen og
områdene rundt – Torfinn diskuterer kompensasjon fra
kommunen for å drifte og vedlikeholde – dette gjøres på dugnad
Hvordan få ned baller frå tennishalltaket (innspill fra trenere)
1. Tynnplater for å dekke renne på taket?
2. Stige tilgjengelig? – dette kan ikke være i regi RBK pga
ansvaret
3. Foreløpig er privat initiativ løsningen
Nordsjørittet til neste år. Styret ønsker å fortsette med denne
dugnaden da det git god inntekt til klubben
Søknader om midler (Active 4kids) – flyere delt ut, styret søker
hver for seg
Hvordan fungerer materialrommet med Alf Inge
1. Låne garasjeplass av kommunen?
2. Enkel garasje i spiler bak garderobebygget. Besluttet å
avvente til møbler er ute og gravearbeider er avsluttet før
dette tas stilling til
3. Forslag om å flytte kjøl og frys fra kjellerbod til loftsetasje
4. Frigjøre plass fra lager 1 etg. Ved rydding og flytte til loft
Status sponsorarbeid ved Lars Sølve - gjennomgang av
sponsorer ved Gry

g. AOB
i. Plassering av høytalere under arrangement – høytalere må
høyere opp, plasseres på veranda 2 etg.
ii. Budsjett – gjennomgang av utestående midler. Det er betydelig
utestående blant annet på fakturerte kontigenter. Sikre kontroll
på forbruk videre
iii. Nøklene er nå systemnøkler – restriksjoner på bestilling og
utlevering
iv. Oppdaterte bookingen av klubbhuset slik at vi har oversikt over
hvilke rom som er booket, inkl loftet. Trine tar dette med Janne.

