
Styremøte 23.11.16 
 
Økonomi jubileum 
 -Overskudd ca 600 kr 
 -Alumnimedlemskap i tillegg til dette. 
  -Gjenstående alumnipins - selges som et billigere medlemskap når 
medlemmer av rogruppa går ut av universitetet. 
 
Testuker 
 -Ikke sette 2 og 5k-test tidlig på lørdagen. Tid til å varme opp. Erfaring. 
 -Neste testuke kan vi pushe til uke 3, sammenlignet med å ha det i uke 2 (fra 9. 
januar). 
 
Endringer av Trondheimsfjorden 
 -Usikre på hva dette vil si 
 -Svare til Trondheim kommune(Sven Ole) 
 
Utvekling i Nederland 
 -Supergruppa 
 
Sanghefter 
 -Fikk ikke delt ut på jubileet. Forsøke å selge de. 
 
Mail av Susanne 
 -Angående kommunikasjonskanal. Alt bør gå per mail. 
 -Lage register over medlemmer i klubben med kontaktinformasjon, slik at det er 
mulig å få tak i folk. 
  -ABC-dokumentet (Håvard) 
 
Genfors 
 -Frist 15. januar for budsjett. Dette må vedtas på genfors før dette. Tidlig 
genfors. 
 -Legge frem et nøkternt budsjett der vi legger frem at styret ikke skal gi private 
lån for å kunne sette inn mye penger på sparekonto(båtfond). 
 -10. - 17. januar eller 24. jan - 2. februar. Vanskelig med alle i styret tilstede.  
 -Innkalling må ut en måned før genfors. (Thea skriver mail dette. Uten saksliste. 
Sende inn saksliste til Håvard minst 14 dager før. Hva skal gjøres ut i fra vedtektene? 
Sende mail til Torjus) 
 -Alle lager hver sin beretning som vi skal presentere. Trenger ikke gå gjennom 
denne om vi sender det ut på mail før. 
 -Vedtekter - Øke båtavgiften. Foreslå en ny sum på genfors som vedtas da.  
  -Båtavgift betales per semester. Nytt forslag. 
 -Booke rom til mange til genfors(Til mange nok personer) 
 -Ansvar for å se på vedtektsendringer(Håvard) - Oppdatere dokumentet. 
  -Drakten - Nå Swecomerke. Endre bilde i vedtektene. 



 -Valgkomiteen - Uttakskomite, Webkomite og nytt styre. Gamle styret skal 
innstille til valgkomite - Er dette rart? 
  -Dersom man stiller i valgkomite skal man ikke ville stille til styret 
påfølgende år - Inn i vedtektene. De av styret som ikke stiller til nytt styre innstilles til 
valgkomiteen. Anette Sneis?  
 -Handlingsplan for neste år, budsjetter og regnskap og erfaringsskriv fra tidligere 
styre skal være klart til genfors. 
 
Utstyrsmidler 
 -Gruppa ønsker å spare til varige utstyrsmidler. Vurdere å kjøpe nye romaskiner? 
 -De nye skoene er godt slitte allerede - Petters nye «kinasko». 
 -Skulle vært 110.000kr i båtfondet fra 2015 - Usikre på om disse pengene noen 
gang har eksistert. Kan hende de kommer inn nå, fordi det er lånt til likviditet. Per i dag 
har vi 30.000. 
  -Egenandeler i år har vært lavere enn noen gang - God planlegging av 
årets styret. 
 -Ålesundssamling ikke betalt enda - Ikke fått faktura enda. Lar det ligge frem til vi 
evt. får regning. 
 
Gamle CII maskiner på galleriet 
 -Hvor er de? ingen svar? 
 
SM 17 
 -Gamle styret bestiller hotell i år (2016) 
 
Gjennomgang av dokumenter før vi gir det videre til neste styre. 

- Gjennomgang. Asana, Google docs, etc. 
 
Skader på åtteren 
 -Sprekk i skråget som ikke ble reparert når den var i Italia. Denne kan forverres til 
SM - Kjempekrise? Lage en plan for dette. Sende den til Oslo når det er World Cup slik 
at den kan repareres. Rett etter EUSA? 
 -Mye skader på Stutte - Tre forskjellige situasjoner. 
 
Eventuelt 
 -Nytt møte i desember der vi ser litt på oppgavene som skal gjøres før genfors. 
Rundt 10. desember. 
 
	


