Møtereferat styremøte PCN-Avdeling-Østfold

PCN - Avdeling - ØSTFOLD
Referat Styremøte PCN – avd. - Østfold
Tid: 03.05.2018 – kl. 19:00 til kl. 21:00
TILSTEDE: Geir Gillebo, Tommy Pedersen, Tormod Dramstad og Tønnes Eilertsen
Sted: Fredrikstad, Svaneveien, 35.
Item

Sak

1.

Åpning og nytt fra Leder

Ans.

Frist

Diverse informasjon.

2.
3.

Gjennomgang av sist møtereferat
Status
3.1 Økonomi
Leieavtaler for biloppstillings- og prosjektplasser i nye lokaler er
sendt ut. 3 har ennå ikke signert. Antar disse vil signere i nær
fremtid.
Fakturaer for biloppstillings- og prosjektplasser i nye lokaler er
sendt ut. I tillegg vil 10 kontrakter på nøkkelmedlemsskap sendes
ut i nær fremtid (Geir)
Klubben har fremdeles god økonomi. Pr. d.d. har vi en
egenkapital på ca. kr. 47.000.
Tommy har svært god kontroll på økonomistyringen!
3.2 Medlemmer
Ingenting spesielt å melde.
3.3 Lokalet
I f.m. forestående flytting i nye lokaler er det kjøpt inn en
høytrykkspyler og en industristøvsuger. Ytterligere utstyr bør
imidlertid anskaffes. Se 4. Saker til behandling for ytterligere
informasjon.
3.4 Aktiviteter
Vårmønstring gjennomført 11.4 med stor suksess. Det deltok også
medlemmer fra andre avdelinger.
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Tur til Gotland Ring gjennomført 20.4 – 22.4 i samarbeid med
PCN. Dette var en stor suksess og vil gjentas i 2019.
Felles kjøretur fra klubblokalet til Sverige/Strømstad 2. mai.
3.5 Avtaler
Avtale vedrørende Grasrotandel til PCN avd. Østfold inngått
med Norsk Tipping primo april.

4.

Saker til behandling:
a) Facebook-sidene, skal vi styre innholdet i disse? Hvilke
regler skal vi benytte for å godkjenne/avvise
medlemsforespørsler)
Det ble besluttet at følgende regler gjelder i forhold til å bli
medlem i Facebook-gruppen til PCN avd. Østfold, minimum ett
av kriteriene under må oppfylles:
- Vedkommende skal ha medlemskap i PCN
- Vedkommende skal ha postnummer i Østfold eller
Akershus syd
- Eventuelt kan vedkommende ha bosted i Bohuslän eller
Värmland.
TOD
Tormod (Webmaster) tilpasser funksjonalitet for
medlemsforespørsel.
b) Søknader til PCN om støtte, utstyr/arrangement
Vi trenger diverse utstyr i f.m. flytting til nye lokaler. Se pkt. d
nedenfor.
I tillegg vil innflyttingsfest og planlagt Cab-/Targa-treff medføre
kostnader for PCN avd. Østfold
GGI
Geir sender søknader til PCN om støtte til innkjøp av utstyr og
tjenester.
c) Inngåelse av lokale avtaler som gir medlemsfordeler.
Avtale med FEAS på trappene. PCN avd. Østfold vil få
godtgjørelse for nye kunder. Geir følger opp FEAS.

GGI

d) Anskaffelse av utstyr/inventar til nytt lokale
Vi har behov for diverse utstyr i forbindelse med flytting til nytt
lokale, bl.a. garasjejekk, bukker, stoler, bord, enkel
kjøkkeninnredning, pallereol og lift.
Diverse utstyr vil være «gaver» fra medlemmer, bl.a. enkel
kjøkkeninnredning og bukker.

TOP
og
TOD
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GGI
Stoler og bord vil kjøpes inn på FINN e.l.
Annet utstyr vil bli kjøpt inn for Jula, Biltema e.l.
Vi avventer imidlertid bestilling av lift til vi har tilstrekkelig
økonomisk grunnlag for dette.
e) Støttemedlemmer
Støttemedlemskap er å anse som sponsing. Støttemedlemmer
har anledning til å delta på klubbkvelder og andre
arrangementer, men har ingen rettigheter utover dette.
TOD
f) Verving av medlemmer til Arrangementskomiteen
Komiteen utgjøres p.t. av Tormod og Arne-Kristian. Vi trenger
imidlertid 2 nye medlemmer.
g) Gjennomgang av kommende arrangement. Hvilken linje
skal vi legge oss på i forhold til kjørebeskrivelser,
servering og underholdning
I forbindelse med planlagte kjøreturer bør vi i forkant ha en
omforent plan: Hvor skal vi kjøre? Skal vi dele kart/kjørerute i
forkant? Skal vi ha «oppsamlingspunkter» underveis? Skal vi ha
flere «grupper» som kjører i ulik hastighet?

Alle

Styremedlemmer som deltar har ansvar for å klargjøre disse
forhold i forkant av de respektive turer.
Regnvær er ikke godkjent grunn for å avlyse en planlagt tur.
Neste kjøretur er 16. mai. Kl.18:00
h) Retningslinjer/reglement for lokalet og utstyr

5.

Dette punktet tas opp på senere tidspunkt.
Diverse
Vi må sikre at tilstrekkelig antall medlemmer inkl. lastekapasitet
stiller opp i f.m. flytting til nye lokaler.

GGI

Låssystem i nytt lokale må gjennomgås.

Det ble diskutert å flytte klubbkvelder til torsdager. Geir
gjennomfører en spørreundersøkelse blant medlemmene
Kommende møter
Neste styremøte er torsdag 16. august kl. 18.30

GGI

Alle
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