Ekstra ordinært Styremøte
Styremøteprotokoll 5/2019
Dato:
Sted:

12. september 2019 Klokken: 18.00
Birkeland (Hjemme hos Stian)

Til stede: Jarle Larsen, Stian Klokkhammer, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad ,Helene Lunden og Hans
Petter Furuborg
Forfall: Jack Holland Nielsen
Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr
53/19

Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Innkalling godkjent
Sak nr
54/19

SB-Reiser viser frem et tur forslag til Tyskland 2019.
Alle aktive medlemmer med partner inviteres på julemarkedstur til Bremen og Köln fra 5.12 til 8.12
2019. Vi kjører buss fra Grovane på torsdag morgen og er fremme i Bremen ca kl 19.00. Fredag
besøker vi Miniatur Wunderland som er Europas største modellbaneanlegg. Det blir valgfritt om man
heller vil gå i Hamburg by på egenhånd denne dagen. Tidlig lørdag morgen reiser vi med damp
ekspresstog til Köln. Trekkraft blir Br 01 1075 og toget fører restaurantvogn. I Köln besøker vi
julemarkedet før vi på kvelden tar toget tilbake til Bremen. Det legges opp til et variert program slik at
turen passer for både entusiaster og de som liker å nyte bylivet.

Styrets beslutning på turforslaget er enstemmig i at dette er et bra turopplegg

Sak nr
55/19

Budsjett For turen
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Budsjettet ser bra ut og godkjent av styret
Sak nr
56/19

Aktive og ikke aktive medlems priser
Og priser for Følger til aktive medlemmer
•

Det ble enstemmig om 500 kr for aktive medlemmer og full pris for ikke aktive medlemmer

•

Prisen for følget til aktive medlemmer ble og diskutert.

(Aktive medlemmer er de som jobber dugnad for setesdalsbanen iløpet av de 3 siste årene )

Styret landet på samme egenandel 500 kr som aktive medlemmer får.
Dette siden vi "låner" deres kjære, midt i den fineste sesongen, da de fleste familier vil være
samlet og reise på ferie. så derfor gir vi turen som en takk tilbake for "lånet"

Sekretær
Jarle Larsen

Styremøteprotokoll nr 3 /2019

Setesdalsbanens Venner

