REFERAT FRA STYREMØTE 2-2021

Torsdag 18. februar 2021 kl. 18.00, Zoom
Tilstede:
Ole Refsahl, Erling Halling, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og
Anne S. Blengsdalen
SAKLISTE
9/21 Gjennomgang av referatet for forrige møte
Jf. sak 2/21, Per har nå fått tilgang til både DNB og Sparebank 1 BV
Jf. sak 3/21, Ole har levert rapport til Frifond for driftsstøtten for 2020. Regnskapet skal
ettersendes innen 1. mars.
Jf. sak 8/21, Erling er i gang med å registrere hardingfeler som laget eier. Han har laget en
mal der han skriver inn alle relevante opplysninger, samt at han også avfotograferer felene.
Styret er enige om at dette må gjøres også for langeleiken og munnharpene som laget eier,
og som er på utlån for tiden. Det vil bli tatt initiativ til et møte med Svein Westad når Erling
er ferdig med registreringen sin.
10/21 Årsmelding for 2020
Styret gikk igjennom årsmeldinga og kom med innspill til punkter som bør tas med. Anne
skriver dette inn og sender ut på nytt til styret for endelig godkjenning før den sendes ut til
medlemmene.
11/21 Regnskap for 2020
Regnskapet var sendt ut i god tid til styremøtet. Regnskapet bør godkjennes av våre
revisorer før det sendes ut til medlemmene. Det er allerede sendt både på epost og i
papirversjon til en av revisorene, Oddvar Kaasa. Koronasituasjonen har imidlertid gjort det
vanskelig å gjennomføre selve revisjonen. Erling forhører seg med den andre, Reidar Halling,
for en avklaring av hvorvidt revisjonen kan gjennomføres i løpet av nærmeste framtid.
12/21 Melding om årsmøte, se vedlagte forslag
Styret har bestemt at årsmøtet må utsettes på grunn av Korona-situasjonen og vil i stedet
sende ut årsmelding og regnskap til medlemmene via post og epost. Styre gjennomgikk
forslag til et informasjonsnotat fra Ole angående dette og la til noen små endringer som
Anne fører inn.
13/21 Aktivitetshjul, se vedlegg
Ole har påbegynt et årshjul med de faste aktivitetene for laget. Dette skal utvikles til et notat
som også mer uerfarne styremedlemmer kan benytte for å sette seg inn i driften av laget.
Dette skal ikke innbefatte den daglige/ukentlige aktiviteten, men større faste arrangement
som rakfiskfesten, Markenskappleiken osv. Med utgangspunkt i Oles notat skal Anne sette
dette inn i en tabell med alle underliggende avtaler, bestillinger osv. som må gjøres som del
av planleggingen og med frister. Styret vil arbeide videre med dette i neste styremøte.
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14/21 Resten av vårterminen?
Styreleder informerte om at Lågdalsmuseet holder stengt inntil videre og kan ikke si noe om
når de kan åpne igjen. Dette betyr at lagets planlagte oppstart torsdag 4. mars må utsettes.
Styret har dermed lite konkret å forholde seg til og bestemte at aktiviteten legges på is til
etter påske. Ole gir beskjed om dette til medlemmene i epost, Anne ber Egil legge det ut på
lagets nettside.
15/21 Eventuelt
Jf. sak 34/20 angående medlemsavgift for de som ønsker å være medlem av KSD, men ikke
av FolkOrg. Per tok opp denne saken, og styret bestemte at det skal være mulig å være
medlem av KSD uten å være medlem av FolkOrg. Medlemskontingenten for dette settes til
kr. 200. Per sender faktura til de dette gjelder.
Per tok opp at det må utarbeides budsjett for 2021. Ole ba Per sette opp et forslag basert på
utgiftene og inntektene basert på regnskapet fra foregående år (2020). Dette vil sammen
med et arbeidsprogram bli lagt fram på årsmøtet når det kan bli avholdt.
Neste styremøte håper styret å kunne avvikle ved fysisk frammøte. Anne ordner med rom på
Krona. Her skal blant annet saker om rekruttering drøftes. Neste styremøte er torsdag 18.
mars kl. 18.00.
Kongsberg 21. februar 2021
Anne S. Blengsdalen
referent

