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INFOSKRIV 

Dokument nr..  Side 

 1 av 5 
Rev.:   

Emne Møtenr. 

Informasjon fra styremøte 8 - 15 
Dato Kl. Lokasjon 

07.09..2015 18.00 – 20.00 Klubbhuset på Åsen 
Referat ved Signaturdato 

Bertha S. Larsen 07.09.2015 
Deltakere 

Bjørg W. Andreassen, Johnny Aas, , Jan Haukeland, Marit Wang, Bertha 
Fraværende 

Tom Chr. Haugland kom senere. Marit og Else Kristin 
Kopi til 
www.sbk1986.net 

 

FASTE SAKER: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 

 
A 

 
 

B 
 
 

C 
 
 

D 

Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Ok 
 
Hjemmeside, Facebookside, Facebookgruppe 
Kommer som egen sak lengre ned. 
 
Regnskap 
Jan la frem gode tall. 
 
Innkommet post. 

  

 

SAKSLISTE:           
Punkt Sak Ansvarlig Frist 

 
15/15 

 

Varmepumpe vs Ventilasjon 
07.09.15 
Mangler isolering tak. 
Fått endelig tilbud på ventilasjon og varmepunper. 
Høy kostnad, men må ha begge deler. 
Styret må godkjenne før innkjøp. 

  

16/15 Vask av Klubbhus og gulvbelegg  
07.09.15 
Vaskesaken er ferdig. 
07.09.15 
Nytt gulvbelegg i hovedhus og toalett er godkjent. 
Sjekker med leverandør når han kan utføre arbeidet 

  

26/15 Nytt kjøleskap 
07.09.15 
Johnny sett på kjøleskap, men kom på at det ikke kan være større p.g.a 
at det nå står ved sikringskapet.  
Vi venter med nytt kjøleskap til det gamle ryker. 
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27/15 Sekretærvervet.  
07.09.15 
Tom Christian Haugland overtar sekretærjobben fra nå av. 
Han lager referat som sendes styreleder til godkjenning for web. 

  

28/15 Nøkkelkriterier? 
07.09.15 
Styret vedtar at Johnny har hele ansvar for utdeling av nøkler ved SBK. 
Alle utvalg må henvende seg til Johnny for å få nøkkel.  
Registrerer og kvitterer for nøkler. 

  

 
32/15 Unntatt offentligheten 

07.09.15 
Anses som ferdig 

  

33/15 Logo og skilt til hallen: 
07.09.15 
Vi trenger en spesiell fil på logoen til produksjon av skiltet. 
Vi sjekker opp andre firmaer som lager premier/logoer om de har 
den filen. 

  

36/15 Aalarm som utløses og medfører utrykking og fakturering. 
07.09.15 
Alarm er oppgradert fra Verisure. 
Sak avsluttet! 

  

37/15 Vedlikehold og orden. 

Informasjon og bruk av web og facebook. 

07.09.15 

Ting fungerer som det er. 

Stevner ligger på Facebook. 

 

Innkalling til dugnader må sendes på mail til medlemmer. 

LP utvalget sender tekst til styreleder som sender dette ut til 

medlemmer. Ikke alle som følger med på Facebook. 

  

39/15 Nye Klapp-bord og stoler. 

Furutre i kant med LP siden drysser. Kan dette treet kappes? 

07.09.15 

Kjøpe 10 stk klappbord 

Kjøpe 30 stk klappstoler 

 

Venter til Marit kan uttale seg om hun har fått fatt i dette. 

Styreleder har sendt mail til Kommunen om felling av dette treet. 

Venter på svar. 

 

  

41/15 Jærutstillingen 

07.09.15 

Jærutstillingen arrangeres på Åsen. 

Søke kommunen om p-plass. 

SBK inntekter på kiosken. (Johnny) 

Skal sende mail til medlemmer om at det trengs hjelp. 
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42/15 Web ansvarlig: 

07.09.15 

Merethe Nilsen har sagt ja, og må avtale opplæring. 

  

43/15 Fra Else Kristin: 

Nøkkelkort i stedet for nøkkel? 

07.09.15 

Blir ikke aktuelt nå. For dyrt. 

  

44/15 Fra Jan: 

1.      Hjemmesiden 

2.      Påmeldingskjemaet til klubbens kurser virker ikke 

3.      Tekster på klubbens kurs annonsert på hjemmesiden 

4.      Dugnad 

07.09.15 

1. Se sak 42/15 over om hjemmesiden 

 

2.  Jan og Johnny jobber med saken, melder tilbake status 

  

3.Styret vedtar at teksten på klubbens hjemmeside om kurs skal 

tilsvare Studieforbundets tekst for kurs. Jan skriver ut og sender 

styret til godkjenning. 

 

4. Dugnad. Male det "hvite". 

Jan bruker en av sine til å male alt det hvite på byggene til klubben 

da det krever litt erfaring og tas ikke på dugnad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

45/15 Fra Tom C: 

Vask/spyling av teppe i hallen? 

07.09.15 

En børstemaskin vil ta vekk "dritt" men utenom kan vi desinfisere.  

Johnny sjekker. 

 

  

EVENTUELT: 
46/15 SBK sitt område røykfritt? 

07.09.15 
Styret vedtar at røyking kun er tillatt på utsiden av gjerdet. 

Skilt på området og informasjon til brukere kommer. 

  

47/15 Platting/terrasse på området? 

07.09.15 

Johnny kommer med et forslag og legger frem for styret. 

  

 

 

 

Fremtidige møtedatoer: 

5.oktober, 2.november og 7.desember 


