Styremøteprotokoll 4/2020
Dato:
Sted:

17. september 2020
Grovane stasjon

Klokken: 1600

Til stede: Jarle Larsen, Stian Klokkhammer, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad og Jack Holland Nielsen
Forfall: Helene Lunden
Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no ,
o.aas@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner
Sak nr 27/2020

Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte nr 3 fra 2020
Vedtak:
Innkallingen og protokoll godkjent uten merknader.

Sak nr 28/2020

Gjennomgang av regnskap (Morris)
Kasserer informerte om at det omtrent ikke var endringer siden sist styremøte.
Vedtak:
Styret tar regnskapet til etterretning

Sak nr 29/2020

Orienteringssaker
Driftsbestyrelsen.
• Fremtidige planer for driftsbygninger for Setesdalsbanen.
• Fastsettelse av priser på Cruiseturer kr 42.500, ordinære priser voksen kr 180, barn
kr 90, familie (opp til 2+3): kr 450
• Fribillettordninger: Den som gir ut fribillett skal signer på dem, gyldig i et år.
• Banemesterstillingen i fremtiden. Forslag om å dele stillingen mellom Flekkefjord
banen og Setesdalsbanen, eller Jernbanemuseet fellesløsning. Krøderbanen bruker
innleide folk (NCC)
• Plattform på Kringsjå er redig, resterende midler søkes om å omdisponerer til å
reetablere vente bua alla Kildalen
• Ferdigstillelse av Løyning hytta
• Signalbua fra Hunsfoss, passer den hos oss.
• Vannposter på Røyknes og Grovane blir jobbet med
• Gjennomgang av samarbeidsavtalen for med VAM og Venneforeningen
Stiftelsen
• Det planlagte møte i stiftelsen 15. september ble avlyst. Neste møte er 24.
november
Vedtak:
Styret tar orienteringene til orientering

Sak nr 30/2020

Evaluering av sesongen 2020
Styret hadde en gjennomgang av de innkomne merknadene fra sesongen.
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Vedtak:
Det blir laget et eget referat fra evalueringsmøte for sesongen 2020.
Sak nr 31/2020

Foto til digitalt museum (Thomas)
Kostnader
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte

Sak nr 32/2020

Fotoskanner (Jack)
Jack la frem forskjellige alternativer, men ønsket å sjekke litt mer.
Vedtak:
Styret ga Jack fullmakt til å kjøpe en egnet fotoskanner for inntil kr 10.000
Det blir også foreslått for årsmøte at det skal opprettes en egen fotogruppe.

Sak 33/2020

Eventuelt
Bremsehus:
Stian har fått inn pris på bremsehuset til 921.
98.000 + mva
Vedtak:
Saken om bremsehus tas opp på neste styremøte

Neste styremøte 2. november kl 16
Sekretær
Jack Holland Nielsen
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