Protokoll styremøte nr. 3/2021
NMCU Møre og Romsdal
Dato: 24.11.21

Sted: Teams

Tilstede: Olea Kvalsvik (OK), Odd Svein Kristiansen (OS), Kenneth Haavin (KH), Atle Hoel (AH)
Merete Tomren Vestre (MTV)
Fravær: Marit Eidsæther (ME)
Distribusjon: Hovedkontoret og epost til medlemmene.
Sak

Beskrivelse

Ansvarlig Frist
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Protokoll
Godkjenning av protokoll nr 2
• Protokollen er sent ut til medlemmene og til
hovedkontoret.
• Protokollen er godkjent.

Alle
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Kretsårsmøte 21. januar 2022 kl 1900
Vi avholder møte på Restaurant Amalie.
Det blir sosialt samvær etter årsmøtet. Servering av pizza etter årsmøtet
Pris på leie av lokale kr 1400,Kjersti bekrefter Restaurant Amalie.

KL

Pris på hotellrom Thon Hotell Moldefjord er kr 920,- for enkeltrom og kr 1120,- for dobbeltrom for de som ønsker å
overnatte.
Medlemmer i styret som ønsker å overnatte på grunn av lang
reisevei får dekket kr 500,- av summen på hotellrommet.
Vi bestiller rom til oss i styret

OAK
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Årsmøtepapirer:
Gjennomgang av innkallingen til årsmøte
• Innkalling er gjennomgått og godkjent
Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
• Årsmeldingen er gjennomgått og godkjent. Mangler
antall medlemmer som blir ført på ved årsskiftet
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Alle
Alle

Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2022
• Budsjettet er gått igjennom og oppdatert

Alle

Gjennomgang av aktivitetsplan
• Aktivitetsplan er oppdatert.

Alle

Kretssamling og årsmøte sentralt 18-20 februar 2022
Hovedkontoret dekker reise og opphold for inntil 4 personer.
Hvem ønsker å reise?
• Leder, nestleder drar, samt ny person i styret etter
årsmøtet får tilbud om å dra. Vara er Merete.
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Reklame materiell og brosjyrer
Vi har mange brosjyrer som ikke kan brukes lenger.
Vi sjekker med hovedkontoret om de kan sende oss noen
nye.
• De gamle brosjyrene vi har er bare å kaste ifølge hovedkontoret. Vi mottar nye brosjyrer i posten.
Vi har igjen to buffer, bestille inn flere slik at vi har til å
sende ut til nye medlemmer? Pris kr 35,- per stk + frakt.
•
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Vi bestiller 50 stk buffer og 10 stk tøymerker.

Medlemmer
Vi har fått to nye medlemmer i oktober. De har mottatt velkomstbrev og vil få en velkommenpakke i posten.

15/21

OAK

Utført

Facebook
Relevant informasjon er lagt ut fortløpende

Utført
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Brønnøysundregistrene og frivillighetsregisteret.
•

Informasjonen i enhetsregisteret er oppdatert med
opplysninger om det nye styret.

•

Vi er nå oppe og går med Grasrotandelen og det er
informert om det på facebooksiden vår.

•

Vipps er bestilt, venter på nummer.
Mottatt vippsnummer: 725026

Frivillighetsåret 2022
NMCUs dag blir satt til 1. mai 2022. Da skal vi markere for
frivilligheten og ha SE OSS aksjon.
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Åpning av Trollstigen
Vi ønsker å ha stand på toppen av Trollstigen når den åpner.
• Vi tar kontakt med Statens Vegvesen og hører om vi OAK/OS
trenger noen tillatelser til å sette opp teltet vårt og ha
stand.

