
MØTEREFERAT 

Styremøte 4, 2020/21 

Når: 01.09.2020, 18:30 
Hvor: Skjelbreia 
Ordstyrer: Morten 
Referent: Linn 

Tilstede: Morten, Siw, Gunnar, Linn, Tonje 
Forfall: Julius, Terje, Fredrik.  

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. Tidsfr. 

4.1 
Styret - ledige posisjoner (plassjef og kasserer) 

- Fanny Wedde har meddelt at hun gjerne tar vervet som 
plass-sjef. Styret var enig i at Fanny blir ny plass-sjef. Morten 
skal informere Fanny. 

- Gunnar har informert om at han ved neste valg trekker seg 
som kasserer. Det må derfor rekrutteres ny. Valgkomiteen er 
varslet.  

- Det ble bestemt at sekretær på sikt overtar deler av 
medlemsadministrasjon (innmeldinger), i samarbeid med 
kasserer.  

Morten 

(informere 

ny plass-

sjef) 

 

 

4.2 Røkter, status søkeprosess 

- To søknader er mottatt. Det ble bestemt at intervjuer skal 
startes fortløpende; på tirsdager ila september. 

- Det var enighet i styret om å fristille Gina fra røkterverv og 
bolig omgående (fom 1. september). Styret skal forhøre seg 
med Gina om hva hun har betalt for gjerde-elementene bak 
boligen, og evt. kjøpe dem av henne. Det ble diskutert litt 
rundt infrastruktur bak boligen til oppstalling av hund.   

Morten 

(varsle 

Gina + kalle 

inn til 

intervjuer 

av 

røkterkand

idater) 

 

4.3 Tinget 

- Tinget blir i år arrangert på MS-teams. Sekretær signerte 
fullmakt på deltakere (Morten, Siw og Tonje). Møtet er 19. 
september. 

 

  

Morten, 

Siw, Tonje 

 



4.4 Installasjon av do i røkterbolig 

- Terjes kontakt blikkenslager kunne ikke ta denne jobben. Det 
var enighet i styret om å avvente montering til ny plass-sjef 
er i loopen.   

Plass-sjef  

4.5 
LAM midler - møte 24. sept. Kl. 17:30 

- Det ble bestemt at Linn stiller for OMTK på dette møtet.  

Linn  

4.6 
Trollvogn - avgjøre bestemmelse om innkjøp 

- Det ble bestemt utsatt innkjøp til neste år.  

  

4.7 
Status materiell 

- Sak utgår (materialforvalter - forfall). Saken vil bli tatt opp 
igjen på neste møte. Morten skal sjekke om material-lista 
ligger på google disk, og legger den ut hvis ikke.  
 

Julius 

(status 

materiell) 

Morten 
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material-

lista på 
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disk) 

 

4.8 
Annet 

- Innsendt fra Linn, ang. avtale med Vangen om bruk av 
Skjelbreia: det er en avtale om at de får bruke plassen. 
Morten har snakket med Fredrik (Vangen) om hvilke deler av 
området de kan bruke.  

- Siw skal kjøpe inn håndsprit og annen 
desinfeksjon/vaskemidler.  

- Linn skal kjøpe inn musefeller som skal settes ut under 
trappa.  

- Siw nevnte at når det regner mye ligger det vann oppetter 
muren bak huset. Plass-sjef skal informeres. Mulig må 
drenering vurderes.   

- Morten kommenterte at det bør presiseres bedre i referatene 
hvem som har ansvar for hva.  

Linn, Siw  

 

Neste møte: tirsdag 6. oktober 2020  

Observatører: -  

Sted og dato: -  

Signatur: -  
 


