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Referat fra styremøte 07.06.17 
 
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Unni Olsen, Inger Pettersen, Anita Vestgård, Tina 
Lindnes, Jorunn Øyen og Iren Rudshaug  
 
Referent: Liv Anne Klubben 
 
Telefonmøte. 
Tid: 20.30 – 22.15 
 

1. Planleggingsmøte for styret: 
Det er nødvendig å møte hverandre og legge planer for aktiviteter dette året. Vi tar sikte på 
å få dette til snarlig. Alle sjekker ut hvilken helg som er mest gunstig. Helgen 07 – 09. juli 
eller helgen 14. – 16. juli. 
Dette styremøte vil bli avviklet i Gardermoen området. 
 

2. Konstituering av styret: 
 

 Nestleder: Liv Anne Klubben 

 Sekretær: Iren Rudshaug og Liv Anne Klubben deler på denne funksjonen. 

 Kasserer: Det ble bestemt å spørre Jannike Sundal om hun ville ha denne funksjonen 
videre. 

 Utstillingsansvarlig: Da dette ikke har noen hast vil det bli drøftet og bestemt på 
styresamlingen i juli. 

 Ansvarlig for medlemsregister: Janne Larsen som var ansvarlig i forrige styreperiode 
hadde meldt sin interesse for at hun kunne fortsette med dette. Det ble bestemt at 
styret ville takke Ja til dette tilbudet. 

 Webmaster: Unni Myrset var forespurt om hun ville ha denne jobben videre og hun har 
takket Ja.  

 
 

3. Utstillingsutstyr: 
Siri Midttun har sendt mail om at hun har noe utstillingsutstyr som hun fikk med seg fra 
utstillingen i Nordsjø som hun ikke har plass til å lagre. Unni henter dette og går gjennom det 
og lager en liste over hva som er der. 
Det opplyses om at det er kjøpt nytt utstillingsutstyr bl.a nye telt. Anita sjekker ut hvor disse 
befinner seg nå. 
 

4. Videre oppfølging av reportasjen hos NRK: 
Det er kommet mail fra medlem med spørsmål vedrørende reportasjen/helsespørsmål som 
var i fokus der. Det ble bestemt at vi sender en mail til medlem der vi svarer at vi ønsker en 
dialog med NKK før vi svarer på spørsmålene. 
 

5. Møteinvitasjon fra NKK 
Det er kommet en invitasjon fra administrasjonen i NKK om å ha et møte med dem. Det ble 
bestemt at Aud og Liv Anne ser om de kan få anledning til å reise på dette. 
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