VFK

Referent:
Møterom/-sted:

Møtedeltakere:

REFERAT STYREMØTE

Jeanette Wie
Kanalveien 88, Bergen

Dato:
20.01.16

Tid: Kl
18:00

Marianne Sagstad, Jan Tvedt, Paul Høines, Svein Tennebekk , Jørn Gjerde , Lorenzo
Wiese-Hansen og Jeanette Wie
Forfall: Lorenzo Wiese-Hansen (kolliderte med dommermøte)
Ansvar / frist

Saksliste/Saker:
Sak 1/ 16- Referat fra forrige styremøte
Godkjent

Jeanette

Sak 2/16- Hederstegn
Styret har fått inn forslag til kandidater for Gullmerket.
Det ble gjort en grundig vurdering på grunnlag av informasjon som er kommet
inn, og statutter er hensyntatt ved vurdering.
I samme anledning har styret besluttet at Hedersbevisningskomité legges ned, da
det er svært vanskelig å få noen til å sitte i denne. Det vil for fremtiden være
styret som gjør vurderingen i forhold til utgivelse av hederstegn, men det kan
legges inn forslag til kandidater fra medlemmene.

Marianne

Sak 3/16- Hovedsponsor
Felleskjøpet har besluttet å avslutte sponsoravtalen med VFK.
Styret har diskutert ulike løsninger i forhold til ny hovedsponsor.
Jørn vil jobbe videre med dette.

Marianne/Jørn

Sak 4/16-Vinterprøvene
Oppsummering av vinterens prøver:
Mjølfjell: endring i komite, Marianne og Karianne deler ansvar
Rune Skeie ansvarlig for å få på plass dommere.

Marianne

Filefjell: Merete holder kontakt med Filefjellsstuene
Helen Gjetmundsen har ansvar for å få på plass dommere her.
SNUM: egen komite oppnevnt, alt er i rute så langt.
Sak 2/15- Jubileumsfesten
Oppsummering av arbeid med jubileumsfesten. Så langt blir det 94 gjester,
Karianne og Marianne har god kontakt med Brygghuset.

Marianne

Sak 5/16- Rapporter etc. til Generalforsamlingsprotokollen
Marianne
9.mars avholdes generalforsamling for VFK
All rapportering som skal inn i Generalforsamlingsprotokoll sendes til Jørn innen
15.februar
Jeanette legger ut sak med påminnelse om at medlemmer kan sende inn saker som
skal behandles på Generalforsamling innen 10.feb.
Sak 5/16- Websider V.F.K
Jeanette
Styret har besluttet å få på plass nye websider for klubben. Prosessen settes i gang
umiddelbart.
Sak 6/16- VOFF 2016
Det er kalt inn til årets første møte for Festival komiteen. Arbeidet er i gang og
flere av ressurspersonene fra tidligere ønsker fortsatt å være med å bidra her.
VOFF 2016 arrangeres 27.-29.mai.

Jeanette

Sak 7/16 –Eventuelt
Styret vurderer å endre på designet på klubbens diplom.
Lorenzo har kontakter og ser på dette.

Alle

Sak 8/16 – Neste styremøte
Onsdag 17.februar kl.18.00

Alle

