
Protokoll styremøte i NEK (3- 2018), 15.02.18 
 

Møtested: Skype                                                                                                   
Til stede: Per, Kim, Synne og Maria                                                 
Fraværende: Silje og Beate 
 
 
Gjennomgang av saker  
 
På dagens møte stod en sak på agendaen: Status årsmøtepapirer og videre oppfølging av 
disse. Grunnlag for møtet er liste over arbeidsfordeling i styret til årsmøtet, publisert 7. 
januar for styret. 
 
- Status årsmeldinger fra distriktskontakter og særkomiteer i NEK: 
Nestleder har ikke fått tilbakemelding fra de fleste særkomiteer og distriktskontakter vedr. 
innsending av årsmeldinger til styret. Nestleder sender ut en ny henvendelse til alle på nytt. 
Frist for ferdigstilling av dokumentet er 18. februar. 
Flere medlemmer har bedt om skjema til årskonkurransen. Dette er positivt. 
 
- Status økonomi og database: 
Kasserer har vært i møte med leder av styret og leder av arrangementskomiteen for 
gjennomgang av kasserers oppgaver ifbm. økonomisk ansvar og rapportering til styret og til 
årsmøtet. Kasserer skal ha et møte med regnskapsfører etter vinterferien er over, noe som 
vil medføre at regnskap og budsjett til årsmøtepapirene må sendes ut noe senere. Kasserer 
utarbeider budsjett, samt forslag til alternative budsjettposter dersom de to innsendte 
sakene som medfører økning i budsjett blir vedtatt på årsmøtet. 
 
Kasserer arbeider med sak om database. Kasserer skal be AHU om ytterligere informasjon 
om hvilke momenter som skal inn i databasen. Årsmøtesak om database og anbudsprosess 
utarbeides av kasserer til behandling av årsmøtet. Frist for ferdigstilling av saken er 18. 
februar.  
 
- Status innsendte saker: 
 Styret har gjennomgått og fattet innstillinger i de fleste innkomne sakene.  
Leder legger ut ferdige tekster til godkjenning for resten av styret før utsendelse innen 



fristen. Det er flere innsendte saker som har kommet inn som ikke er årsmøtesaker, men 
som handler om generell drift i klubbens organer. Det er enighet i styret om at disse skal 
gjennomgås via styret og ikke på årsmøtet. Medlemmer som har sendt inn disse sakene får 
beskjed om dette per e- post. 
 
 

 - Ang. valgkomite: 
 Leder har oversendt oppgavebeskrivelse til valgkomiteen som beskriver hvilke 
arbeidsoppgaver styret har, slik at valgkomiteen kan bruke denne i «intervjurunder» av 
kandidater til tillitsverv. Oppgavebeskrivelsen tar for seg arbeidsoppgavene i styret, og det er 
disse arbeidsoppgavene som kandidatene blir forespeilet skulle de stille til valg. 
 
- Medlemsundersøkelse og tiltaksplan: 
Styremedlem har utarbeide en virksomhetsplan/ tiltaksplan for styret som et resultat av en 
omfattende analyse av medlemsundersøkelsen 2017. Dokumentet vidersendes til leder for 
ferdigstilling og skal legges inn i styrets årsrapport for videre oppfølging i neste styreperiode. 
Dokumentet legges ut for resten av styret med tilbakemeldingsfrist 21. februar 2018. 
 
- Websider og neste nyhetsbrev: 
- Hjemmesidene har vært hacket over lengre tid, og webmaster har brukt svært mye tid på å 
få sidene oppe og gå igjen. Nå kan det se ut som om problemet har løst seg, og vi kan snart 
begynne å ta sidene i bruk og oppdatere rushfiles igjen. Forhåpentligvis er ikke innholdet 
helt ødelagt eller må oppdateres altfor mye. Neste nyhetsbrev sendes ut fredag 24. februar, 
og skal inneholde alle årsmøtepapirer. Webmaster og sekretær samkjører dette. 
 


