Møtereferat

Høgås velforening – styremøte April 2014
Møtedato:

29.04.2014

Skrevet:

01.05.2014

Skrevet av:

Ola Wårås

Lokasjon:

Høgåshuset

Neste møte: Onsdag 21 Mai. 2014 i Høgåhuset
Tilstede:

Distribusjon:

Christian Natadal
Frode Larsen
Asle Helseth
Beathe Jacobsen
Irene Ljosland
Berit Dahle
Vegard Åmot
Ola Wårås

Punkt

Arne Kåre Folserås
Bente Thorsås

PROTOKOLL

ANSVAR

1.

Kontaktpersoner klasseoppgaver 2014-2015 blir som følger:
1 klasse: Ola Wårås
2 klasse: Frode Larsen
3 klasse: Christian Natadal
4 klasse: Irene Ljosland
5 klasse: Arne Kåre Folserås
6 klasse: Vegard Åmot
7 klasse: Beathe Jacobsen

INFO

2.

Prosjekt. Vi ble enige om å holde åpen kiosk i Høgåshuset på
kampdager med to eller flere kamper. Liste vedlagt møtereferatet.
Markerte dager holdes kiosken åpen. Dagens 6 klasse får oppgaven
frem til sommeren, hvorpå høstens 6 klasse overtar. Ny terminliste
for kioskdager tas ut da.

INFO

FRIST

Vegard Åmot er klassekontakt for 6 klasse og vil sørge for innkjøp
av varer. Han vil også sørge for distribusjon av terminliste til de
nødvendige klasserepresentantene.
Skaffe prosedyre for drift av kiosk.

Ola Wårås

Uke 19

3.

Trykke opp nøkler til nye i styret.

Christian
Natadal

Uke 19

4.

Avklare med Lisbeth Kvernstuen rundt hvorvidt hun fortsatt ønsker
ansvar for utleie av Høgåshuset.

Beathe
Jacobsen

Uke 21

Page 1

5.

Lage sjekkliste for huset og området rundt som styret ved hvert
styremøte går igjennom og sørger for at er i orden. Dette være seg
vaskeutstyr, toalettpapir etc.

Christian
Natadal

6.

Høgås nytt. Enighet om å få laget dette hvert kvartal med
informasjon om hva som skjer. Neste utgave bør være trykket og
levert uke 21. Det er enighet om følgende innhold i utgaven:

INFO

Uke 21

Faktura (300 kroner som kontingent er vedtatt oppretthold ved
årsmøte)
Nytt styre
Åpen kiosk på kamper fra 15 mai.
Hvorfor det ikke ble lys i lysløype i vinter
Ønsker om forslag til området rundt fortballbane
Reklamere for Facebook og hjemmeside
Flaskepant
Utarbeidelse av denne utgaven, samt få trykket opp nødvendig
antall eksemplarer.

Ola Wårås

Uke 20

Utlevering av Høgås nytt skal gjøres av 7 klasse.

Beathe
Jacobsen

Uke 21

7.

Flaskepant. Dato satt til torsdag 5 juni. Vil bli gjennomført som
tidligere, og i henhold til prosedyre. 7 klasse må få beskjed.

Beathe
Jacobsen

Uke 23

8.

Sosiale medier. Det er enighet om å i større grad bruke sosiale
medier til informasjon og markedsføring. Dette være seg Facebook
og hjemmeside.

INFO

Alle styrets medlemmer skal få tilgang til å legge inn info på
Facebook.

Asle Helseth

Uke 21

Asle Helseth

ASAP

9.

Dugnad. Det bør avholdes en dugnad for litt soping og rydding av
området rundt huset. F.eks plukke stein fra plen slik at gressklipper
ikke går i stykker, sope plassen, fjerne søppel…. Foreslår følgende
tidspunkt: 13.05.14 klokken 19.00. Alle som kan stille bør ha med
rake, jernrive, sopekost, trillebor…
Info må legges på Facebook.
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