Møtereferat styremøte PCN-Avdeling-Østfold

PCN - Avdeling - ØSTFOLD
Referat Styremøte PCN – avd. - Østfold
Tid: 12.11.2018 – kl. 18:30 til kl. 21:00
TILSTEDE: Geir Gillebo, Tommy Pedersen, Tønnes Eilertsen, Jens Petter Moe Haakonsen og Arne
Kristian Henriksen
Sted: Fredrikstad, Skredderveien 12
Item

Sak

1.

Åpning og nytt fra Leder

Ans.

Fri
st

Diverse informasjon.

2.
3.

Gjennomgang av sist møtereferat og referat fra ekstraordinært
årsmøte
Status
3.1 Økonomi
Klubben har fremdeles tilfredsstillende økonomi.
3.2 Medlemmer
Leieavtale med Egil opphører 31.12.2018. Kyrre Birkeland overtar
denne plassen. Jarle Bolstad har sagt opp sin plass med virkning
fra 1.6.2019.
Vi kan komme i en situasjon hvor det kan bli min. 3 ledige
biloppstillingsplasser pr. 1.6.2019.
Det må arbeides aktivt for å fylle disse plassene.
3.3 Lokalet
Styret vurderer alternativ bruk av lokalet om vi mister leieinntekter
fra biloppstillingsplasser.
3.4 Aktiviteter
Ingen ting å meddele.
3.5 Avtaler
Ingen ting å meddele.
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4.

Saker til behandling:
a) Konstituering av nytt styre

Alle

Jens Petter bekler rollen som Nestformann (ny rolle).
Arne Kristian bekler rollen som Aktivitets-/turleder (ny rolle).
Geir, Tommy og Tønnes bekler roller som hhv Formann, Kasserer
og Sekretær.
Ansvar for oppsett/vedlikehold av Vaktliste flyttes fra Aktivitets/turleder til Nestformann.
Se Styreinstruks for detaljert rollebeskrivelse.
b) Gjennomgang av oppdaterte Vedtekter

Alle

Ikke behandlet.
c) Gjennomgang av Agenda og saksdokumenter for
avdelingssamlingen til PCN

Alle

Geir representerer PCN avd. Østfold på møtet.
I utgangspunktet ser samarbeidsavtalen ok ut.
d) Planlegge gjennomføring julebord 13/12
P.t. har vi 25 påmeldinger. Påmeldingsfrist er torsdag 15.11.
Tønnes er arrangementsansvarlig og kontakter cateringfirma for
bestilling samt kjøper inn duker, bestikk m.m.

Tønnes

Alle styremedlemmer stiller om mulig på medlemsmøte onsdag
12. desember for å «rigge» arrangementet.

Alle

e) Verving av nye medlemmer, utarbeide «flyer»
Tønnes utarbeider et utkast som diskuteres på neste styremøte

Tønnes

f) Anskaffelse av utstyr/inventar til lokalet
Det ble besluttet at Jens Petter kjøper inn diverse planlagt utstyr
til medlemmene basert på oppsparte midler; 20 stk.
oppbevaringsbokser, verktøy, samt nødvendig driftsmateriell
som, håndsåpe, tørkerull, vaskekluter, mopper etc.

Jens
Petter
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g) Retningslinjer/reglement for lokalet og utstyr
Det utarbeides regler/retningslinjer for bruk av diverse utstyr.

Geir og
Jens
Petter

h) Planlegge kommende arrangementer/aktiviteter
Vi overtar stafettpinnen fra PCN-avd. Vestfold og arrangerer
julefest 28.12. I utgangspunktet blir alle medlemmer av PCN
invitert.
Vi tar sikte på å arrangere «X-box racing challenge» hver 3. uke
gjennom vinteren.

Jens
Petter

Geir kontakter Dennis Olsen for å avtale tidspunkt for hans
deltakelse på medlemsmøte.

Geir

Arne Kristian utarbeider og vedlikeholder en samlet
arrangementsoversikt.

Arne
Kristian

Det er ønskelig at vi arrangerer kjøreturer hver annen uke
gjennom sommerhalvåret.

Alle

i)

5.

Alle

Facebook sidene, fordeling av innhold

Dette er ivaretatt.
Diverse
Ingen saker ble behandlet.
Kommende møter
Neste styremøte avholdes tirsdag 18. desember kl. 18.30

Alle
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