Phoenix RC Club
Styremøte
07.03.12

Åpner:
Styremøte i Phoenix RC Club startet kl.18:00 den 07.03.12 i Meierigården kro, Lørenfallet .
Til stede: Leder Fostervold, kasserer Joachim S, styremedlem Vevle og sekretær Sannes.

1)Konstituering av styret for 2012.
2 )Godkjenning av regnskap 2011.
3) Vedlikehold av anlegget, oppfølging/planlegging av tiltak besluttet på årsmøtet.
4) Oppfølging/planlegging ift. rekruttering av nestleder, valgkomite, varamedlemmer.

1) Styret er stort sett det samme som etter sist årsmøte og kjenner derfor greit til
ansvars og oppgavefordeling for de forskjellige vervene i styret. Viser til punkter
fra tidligere konstituerende møte.
LEDER: Leder har overordnet ansvar for at ting faktisk skjer i klubben i hht. gjeldene
lovverk, regler og lokale bestemmelser.
NESTLEDER: Nestleders overliggende oppgave, er å kunne overta leders rolle om dette skulle bli
nødvendig. Nestleder kan da minimum sitte til neste årsmøte om klubben ikke forlanger
ekstraordinært årsmøte.
SEKRETÆR: Har ansvar for føring av referater, klubbens arkiv samt å formidle informasjon til
medlemmene. Sekretær sender ut medlemsinfo til medlemmene.
Evt. ny sekretær, vil få tildelt rettigheter som arkivar på MelWin.
KASSERER: Ansvarlig for klubbens økonomi, inn og utbetalinger. Kasserer fører regnskap som skal
revideres av revisor før neste årsmøte.
Tilleggsinfo: Det er opp til kassereren hvordan hun/ han administrerer klubbens kontantkasse og
bankkonto. Kontantbeholdning bør holdes på det minimum som trengs for å drive klubben slik at
kontantbeholdningen ikke blir unødvendig stor. Klubbens beholdning skal hovedsakelig være i
banken.
REVISOR: Reviderer regnskapet en gang i året og lager en innstilling til årsmøtet hvor han/ hun
anbefaler eller ikke anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.
MATERIALFORVALTER: Ansvar for utstyr og vedlikehold (at det utføres, ikke selve utføringen).

Tilleggsinfo: Som eksempel er bensin og gass er ikke materialforvalters ansvar å holde, men
medlemmmene kan selv kjøpe dette ved behov og får beløpet refundert ved henvendelse til styret.
Materialforvalter, holder også styring på systemnøkler til container.
STYREMEDLEM: Deltar på styremøter og påtar seg oppgaver som tildeles på disse.
Styret er da som følger og vil bli vist under ”styret” på klubbens hjemmeside:
Leder: Asle
Nestleder: Ikke fastsatt
Sekretær: Raymond
Kasserer: Joachim
Revisor: Hugo
Styremedlem: Øyvind Tangre
Styremedlem: Jørn Vevle
Valgkomitee: Ikke fastsatt
Varamedlemmer: ikke fastsatt
Materialforvalter: Roger Flatla

2) Regnskapet godkjennes av styret ved neste møte.
3) Vedlikehold 2012: Viser hovedsakelig til protokoll fra årsmøte.
Tar veien når tælan har gått.
Bommen har blitt påkjørt, skadene evalueres.
Skogsarbeidere har laget provisorisk vei rundt bommen. Vi burde sikre mot innkjøriing her.
Roger blir tildelt innkjøp av gassovn når som helst før neste kulde.
Vil plenrulle etter plenklipper gjøre mer ugang i ujevnt terreng enn nytte?
Niels og Joachim ser på utstyr til elarbeid før dugnad, jobben gjørs på dugnad.
Jørn skaffer gift før dugnad.
Styret hører med Tangre ang service på Honda maskiner.
Ray sender ut medlemsinfo om blandt annet forslag til bruk av penger i 2012.

Dugnad 2012 settes helga 12-13 mai. Kanskje vi klarer oss med en dag ved bra oppmøte.
4) I første omgang, sendes det ut medlemsinfo hvor styret hører om det finnes nye
medlemmer som kan tenke seg verv i styret. Vi trenger trolig valgkomitee og vi trenger både
nestleder og flere varamedlemmer.

Hvis det viser seg at vi ikke får tak i nye medlemmer til styret eller at noen vil gjøre en innsats
for at klubben lovlig kan bestå etter NLF reglement, blir vi nødt til å gå nærmere inn på
opplysning til medlemmene, hva konsekvensene kan bli.

Annet: Styremøte 4 april flyttes pga påske til 11 April.
Joachim tar seg av betaling av årlig leie til grunneier. Styret foreslår at vi spør om Niels kan gjøre
dette, da han tidligere har vært kontaktperson mot grunneier.

Skrevet av Raymond Sannes
Sekretær Phoenix RC Club 2012.

