
 
 

Referat fra styremøte 7. november 2019 
 
Tilstede:  Elisabeth Groseth, Arne Øvrid, Arvid Aa, Karl Johnny Solberg, Vegar Næss. 
Meldt forfall: Kjell Carm 
 

1. Godkjenning av innkalling 
 
Godkjent 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 
Godkjent 
 

3. Status økonomi 
 
Økonomien omtrent som forrige år, noe svikt i kveldskontingenter oppveiet av økte inntekter på 
kjøkkenet. 
Noen regninger kommer nå på slutten av året, så et noe svakere års-resultat må påregnes. 
 

4. Status lokalitetsjakt. 
 
Videregående skole : Det er foreløpig ikke tatt kontakt med personen som har med det å gjøre (Ellen 
Lindeflåten). 
 
To nye alternativer, fra Elisabeth: 
 
Falkheimen : Dette er et alternativ, men det har kun vært foretatt innledende samtaler. 
 
 
Frivillighetssentralen : Aktuelt, men noe trangt, og meldebokser mm. må ryddes (og transporteres 
bort?) etter hver spillekveld. 
 
To nye alternativer, fra Arvid: 
 
Håndverkeren : En del av lokalet blir ikke brukt av leietaker, kan leies.  Hvis vi går inn på dette, kan 
det hende vi må rydde lokalene etter 2-3 kvelder i året. 



 
Meierigården :  Lokalet kan leies på hel-tid, plass til en god del bord, samt at man på søndager 
sannsynligvis kan bruke foajéen til ekstra bord om ønskelig.  En del parkeringsplasser. 
 

5. Kjøring av turneringer på tirsdager 
 
Karl Johnny og Arvid føler at det er greit å kjøre turneringer så lenge det er noen rutinerte (Harald, 
Sigmund) til stede hvis feil skulle oppstå. 
 

6. Kjøring av turneringer i januar 
 
Elisabeth og Vegar er bortreiste i hele januar, så da trengs det folk til å kjøre turneringene også på 
torsdagene.   
Det er så mange som kan kjøre turneringer at det burde være mulig å gjennomføre turneringene. 
 

7. Julebord 
 
Julebordet blir fredag 20. desember, og maten blir som vanlig fra Flykaféen.  Det blir satt opp liste for 
påmelding i spillelokalet. 
 

8. eventuelt 
 
3 spillere mangler spillekvelder for å få dekket startkontingent til NM og krets-turneringer. 
Man antar at dette etter hvert går seg til for alle unntatt én, dette tas opp med lag-kapteinen. 
Vi antar at tilsvarende problem før NM damer i mars løser seg før den tid.  
 
Årsmøte fastsatt til 27. februar 2020. 
 
Referent:  Vegar Næss 


