Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 2/19
Dato: Torsdag 14.februar 2019 kl 17.30 – 19.00
Sted: Bowlingen - Hamar
Etter styremøtet: Kl 19.00: Medlemsmøte med fokus på lavland kl.19.00, med pizza.
Tilstede: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar, Hege og Roar
Meldt forfall: Ingen
Saksliste:
10/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
11/19 Regnskap og medlemstall
12/19 Årsmøte
13/19 Apportbevis
14/19 Eventuelt
Saksliste:
10/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet er tidligere utsendt, ligger også ved her. Godkjent.
11/19 Regnskap og medlemstall
Jørn; -Orienterte om regnskap 2018.
-Revidering av regnskap
Tatt til info, er til behandling av revisjonen, og klargjøres snarest for utsending ifm
årsberetning og årsmøtedokumenter. (Tas også under sak 12/19 i møtet).
12/19 Årsmøte
Styret gikk igjennom tidligere utsendt årsberetning og gjorde nødvendige endringer, slik at alt er klart
til årsmøtet. Gikk også igjennom ny lovtekst.
Årsberetning, ulike arbeidsoppgaver
Regnskap
Revidert regnskap
Budsjett 2019: Vedtak: Lages når endelig regnskapsunderlag foreligger, delt på de ulike
aktivitetsområder.
Endring av lovtekst: Endre de nødvendige punkter for tilpasning til overordnede organs lover
Andre saker?
Foredrag og innkjøp av blomster etc.
13/19 Apportbevis
Forespørsel fra dommer om å få tilsendt apportbevis. Styret bør fastsette egne bestemmelser for
hvordan vi ønsker at våre dommere skal utstede bevis og eventuelle kostnader med det.
Vedtak: Utdeles ferdig stemplede bevis når aktuelle dommere henvender seg/ber om det. Naturlig å
porsjonere etter behov.

14/19 Eventuelt
• Ta en purrerunde på «ikke betalte medlemskap» rett etter årsmøtet
• Hjemmesida: Gjennomgå alle sider og faner, rette opp feil og for gammel info,
erstatte personer som har fratrådt sine oppgaver/verv
Møtet slutt
Kl 19.00: Åpent medlemsmøte med fokus på fremtidig lavlandsaktivitet og organisering.
Arnfinn innledet med god historisk/praktisk oversikt, og beskrivelser av ressursbehov og anmodning
om at fremmøtte tegner seg som interessenter i oppgaver knyttet til lavland.

Arne H.
referent

