KNBF Region Trøndelag
REFERAT FRA STYREMØTE NR.: 2 /2016
DATO:

26.04.2016

STED:

Stjørdal Båtforening

TID:

18:00

FORFALL:

Håvard Skogstad

MØTELEDER: Knut Tore Børø
REFERENT:

Erling Saksvik

TIL STEDE:
Knut Tore Børø
Terje Brenne
Erling Saksvik
Jarle A. Pedersen
Kommunikasjonssjef i KNBF
Geir Giæver deltok også på
møte.

NR.
9/16

SAK
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Utsendt på mail på forhånd

MERKNAD
Enstemmig

10/16

Konstituering av styret

Bekreftet ved
hjelp av epost før
møtet.

Valg av nestleder. Dette er en årsmøtesak, men
årsmøtet sendte det over til styre med beskjed om at
nestleder og leder måtte konstitueres slik at de to
posisjonene komme i «utakt» hva valgår angår.
Forslag til kandidat: Terje Brenne, han er forespurt og
sagt seg villig og velges da som nestleder for et år.
Valg av sekretær.
Forslag til kandidat: Erling Saksvik, han er også
forespurt og sagt seg villig og velges da for 2 år.
Valg av kasserer
Det framgår ikke av protokollen om han ble valgt for to
år under det konstituerende møte i 2015.
Forslag til kandidat: Håvard Skogstad velges for et år.
(Er på valg neste år)

11/16
12/16

Budsjettering.
Gjennomgang budsjett /verving
Forberedelse FS-møte i Trondheim 27.-29. 2016

Enstemmig
Orientering

ANSVAR

Når det gjelder FS-møte 27. – 29. mai, og
regionstyrets deltakelse, så er det satt til fredag
kveld kl. 18:00.
Håper at det passer de fleste og aller helst alle.

13/16

Strandryddedagen 2016
Orienterte generelt om «Strandryddedagen»
Inntrykk av stor oppslutning fra alle lag og
foreninger rundt om.

Tatt til
etterretning.

14/16

Sluttføring av bøyeprosjektet
De fleste lag har fått og lagt ut sine bøyer eller vil
legge ut disse nå til våren.
Orienteringssaker
*Verving av nye foreninger
*Fra båttinget nå i helga (22.-24. april)
*bruken av hjemmesida
Eventuelt

Tatt til
etterretning.

15/16

16/16

Orientering

Ingen saker

Knut Tore Børø

Erling Saksvik

sign. leder og ref.

sign ref.

Jarle Pedersen
sign.

Terje Brenne
sign.

