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Referat styremøte 
 

 

Dato:  27.05.2019 

Tidspunkt: kl. 15.30 –   

Sted:  Kemneren 

 

Tilstede:   Wenche, Michael, Åse, Bodil, Dag, Hilde og Else-Berit  

 

Forfall:   

 

 
 

Sak Tema Ansvarlig 

1 Gjennomgang av referat fra styremøtet 24.04.2019 
Godkjent med enkelte korrigeringer. Korrigert referat sendes ut sammen 

med referat fra dagens møte.  

Else-Berit  

2 Status for nytt faktureringssystem og epostsystem– videre fremdrift 

Systemet skal nå være klart til å ta i bruk – Åse har foretatt 
prøvefaktureringer. Har også prøvd både via app’en og faktura med bruk 
av KID. 
Åse har utarbeidet utkast til fakturatekst og infoskriv. Retter opp 
kontaktinformasjon for spørsmål og henvendelser slik at de stiles til 
kasserer.   
Per i dag kommer det opp navn på ca 200 medlemmer mer enn det som 
var registrert ved siste telling. Det kan være inaktive medlemmer, evt 
dobbeltregistreringer. Sammen med e-post med beskjed om ny ordning 
for medlemsregistrering, må disse oppfordres til å melde fra til kasserer.  
Det skal også legges informasjon om ny ordning på workplace. Deretter 
sendes fakturaer ut.  

Åse  

3 Regnskapsgjennomgang  
Gjennomgang av regnskap per 30.04.2019.  
Medlemsavgiften til OBIK har økt i år sammenlignet med 2018. Åse 
kontakter OBIK og etterspør bakgrunnen for økningen.  
Styret ønsker å  få fremlagt resultatrapporten hvert kvartal.  

Åse 
 

4 Oppstart av nye aktiviteter  
Hall-leie for Voldsløkka er forlenget til St.Hans.  
Håndball - lokalet ved Foss vgs kan ikke brukes til håndball. De har fått 
alternativt lokale.  
Håndball, damer – starter fra høsten. De er nå 12 spillere. Aktiviteten må 
markedsføres.  
Håndball, herrer – starter ikke allikevel.  

Wenche 



 
 

Kanonball – starter første uke i september ved Foss vgs. De har 2 
grenledere.  
Fotball, damer – kan starte til høsten ved Foss vgs.  
Curling - Dag følger opp.  
 
Egenandel per medlem i ny aktivitet er kr. 250 for halvåret.  

5 OKBILS nettsider   
Michael orienterte om utfordringer med den eksisterende nettsiden, og 
viste fram et utkast til ny nettside. Han jobber videre med den nye 
nettsiden, og anskaffer en grunnbok.   
Vi bør nå få på plass infomail om dato for kommende arrangementer, 
samt at dette bør legges ut på nettsidene og Workplace.  
Info om fjellturen og hvordan en kan melde seg på, er sendt ut. Det må 
følges opp før turen at alle som har fått plass, faktisk er betalende 
medlemmer av OKBIL. 

Michael 

6 Årshjul  
Gjennomgang utgikk. Dag sender oppdatert årshjul til alle 
styremedlemmer før neste styremøte.  

Dag 

7 DHL-stafetten  
Det er foreløpig 4 lag påmeldt. Det er informert på OKBIL-siden på 
workplace. Forslag at det stilles med et gå-lag med representanter fra 
styret og eventuelt grenledere. Evt. også et løpende lag. Grenledere 
forespørres på sommerfesten.  
Fair-trade deltar ikke i år pga mange andre sammenfallende 
arrangementer. 
Alle i styret bes om å videreformidle invitasjonen i egen virksomhet. Ved 
påmelding vil det være en lagleder som får tilbakemelding.  
Michael legger ut på nettsidene. 

Bodil 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
Michael 

8 Sommerarrangement  
Wenche har foreløpig ikke fått bekreftet leie av Folden. Følger opp.  

 

Wenche 

9 Skybasert løsning  
Wenche sjekker mulig skyløsning. 
Den skyløsningen Else-Berit skulle vurdere, er uaktuell. 

 

Wenche 

10 Planlegge neste møte, dvs. sommeravslutning 
a.      Neste møte er 25.06.2019 kl. 15.30 – 17.30 i byrådsavdelingens 

lokaler, dvs. i Olav V’s gate. Ring Else-Berit på 906 86 434 som slipper 
inn. Det bookes et sted i nærheten av Rådhuset for ca 11-12 
personer, fortrinnsvis et sted man kan sitte både ute og inne.  

b.      Grenlederne inviteres med på sommeravslutningen.  

 

Else-Berit  

 

 

 

Wenche 

11 Eventuelt 

Åse har laget utkast til brev til byrådsleders kontor. Hun sender det hvis 
hun ikke mottar forslag til korrigeringer innen 29.05.  

 

   
   

 

  
 

 

Øvrige styremøter våren 2019 

 

 25.juni kl 15.30 hos EHA, med påfølgende sommeravslutning.  

   

 


