Protokoll
Styremøte RBK 12. mai 2016
Deltagere: Gry, Alf Inge, Andrine, Thomas, Judith, Trine
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Valg av ordstyrer - Judith
Valg av referent – Thomas Røed
Valg av underskrift protokoll - Judith
Godkjenning av innkalling – godkjent

5. Dagsorden:
a. Rekvisisjon av sportsutstyr fra Intersport – kun Alf Inge
(materialforvalter) som kan ta ut materiell. Andre fakturaer/belastninger
fra Intersport skal avvises for å unngå unødvendige kostnader og sikre
kontroll
b. Gjennomgang leieinntekter klubbhus - ok
c. Registrering i sport admin – styret oppdatert i møtet
i. Mangler Janne – trenger personalia for å fullføre registrering
ii. Styret skal opprettet en årsplan:
1. Hva skal oppdateres når for RBK
2. Hvem er ansvarlig for å oppdatere hva – beslutte
ansvarlige neste møte
iii. Judith tar med årshjulet til neste styremøte slik at vi kan sette en
plan for året
d. Deltagelse på Klubbledermøte i Time 24 mai– Trine vidersender mailen
i. Trine og Thomas stiller
e. Deltagelse på møte Idrett i Time 2. juni – Judith og Andrine stiller
f. 17 mai –
i. Kjøretøy – det skal som tidligere år kjøres med aggregat og
stereoanlegg – finne arrangement for dette
ii. Fane – avklare fanebærer før 17 mai
iii. Rekkefølge i toget er – A-laget, voksne, barnelagene
g. Teambygg cup – plangruppen oppdaterer etter eget møte 12. mai
h. Bestilling av skjerf – enighet om at disse bestilles, Torfinn følger opp
leveranse
i. Effekter/ utstyr
i. Luer, skjerf og gensere tas opp for salg i kiosk
ii. Ødelagte luer kastes – Alf Inge styrer prosessen
iii. Hjertestarter henges opp i materialrom – skilt henges opp på
utsiden av dør
j. Oppdatering byggearbeid –
i. dugnadsarbeid fortsetter på garderobene

ii. Legging av gress – er dette planlagt? Gress ok? Avklaring til
neste styremøte i juni
k. Oppdatering av nettside – lenker fungerer ikke som det ska: Gunnar
Stangeland oppdaterer
i. Holde fast informasjon på hjemmesiden
ii. Løpende informasjon og dialog tas via Face og mail
iii. Registreringsskjema for støttemedlemmer på hjemmesiden –
Judith følger opp med Gunnar

