Styremøteprotokoll 6/2019
Dato:
Sted:

3. Oktober 2019 Klokken: 1600
Grovane stasjon

Til stede: Jarle Larsen, Stian Klokkhammer, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad, Jack Holland Nielsen og
Helene Lunden
Forfall:
Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no ,
t.johansen@vestagdermuseet.no, o.aa@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 57/2019

Godkjenning av innkalling.
Vedtak:
Innkallingen godkjent uten merknader

Sak nr 58/2019

Godkjenning av protokoller fra styremøte nr 4 og nr 5
Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr 4 godkjent uten merknader
Protokoll fra styremøte nr 5 godkjent med endring av navn på referent til Jarle Larsen

Sak nr 59/2019

Gjennomgang av regnskap / Morris
Har vi noe igjen på budsjett til Tsfo 921?
Vedtak:
Ingen store endringer i regnskapet. Det har kommet inn egenandeler til Tysklandsturen
Det står ca kr 50.000 i budsjett som er satt av til vogn Tsfo 921. Satt av til bremser og
bremsehus.

Sak nr 60/2019

Oppdatering fra Medansvarlig (Thomas)
Vedtak:
Thomas sjekker ut om det er noen på FB siden aktive og ansatte, om de alle er aktive
og ansatte.

Sak nr 61/2019

Gratismedlemmer i Venneforeningen.
Venneforeningen har/har hatt en del gratismedlemmer. Årsaken til
gratismedlemsskapet kan være fordi det har vært utført noen arbeidsoppgaver for
Setesdalsbanen, f eks slå plener eller annet forefallende arbeide. Dette er strengt tatt
ikke noe Venneforeningen har noe med å gjøre. Det blir vanskelig å administrere når
det eventuelt ikke er bruk for den tjenesten den enkelte gjør for å få gratis
medlemskap.
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Vedtak:
Gratismedlemskap avsluttes.
Medlemsansvarlig bes om å sjekke medlemslistene for å se om det er andre som ikke
er berettige til fri kontingent.
Det lages et brev som sendes ut med neste medlemsblad om at vi avskaffer
gratismedlemskap.
Sak nr 62/2019

Forberedelser til Evalueringsmøte av 2019 sesongen.
Vedtak:
Jarle leder møtet, Jack skriver et referat

Sak nr 63/2019

Eventuelt
1. For å kunne flytte lok 81 må det lages smøreputer
2. Elektroniske medlemskort. Med det nye medlemsregisteret kan dette sendes
ut til en kostnad på kr 5 per medlem
3. Hva skal det enkelte medlem betale for å delta på turer som
Venneforeningen arrangerer.
Vedtak:
1. Venneforeningen fikk en pengegave av Chris Hinton, han ønsket primært at
den skulle brukes på lok 81. Styret vedtar at vi kan bruke av de pengene til
smøreputer.
2. Jarle undersøker om dette lar seg gjøre til neste styremøte
3. Saken ble ikke endelig behandlet. Men vi ser for oss at det blir 3 satser ut i fra
dugnadsinnsats. Viktig at alle registrerer sine dugnadstimer, også kjøring. Jarle
undersøker om vi kan få registrert tjenester på dugnads app-en

Sak nr 64/2019

Bestemme neste styremøte
Vedtak:
Neste styremøte blir 12. Desember kl 16 i Gyldna freden

Sekretær
Jack Holland Nielsen

Styremøteprotokoll nr 6/2019

Setesdalsbanens Venner

