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Vidar Killingmo
Børge Berg-Olsen

Ikke tilstede Geir Bjelkarøy

Nr
1

Sak
Arbeidsfordeling i styret
Vidar Killingmo har en klart definert oppgave med
regnskap
Odd Mobæk matrialforvalter og stripesjekker

Ansvar

Frist

NJ

Til
neste
medle
msinf
o

Børge Berg-Olsen medlemsinfo en gang i måneden, 8 på
snailmail resten på epost. Torsdag før møte.Mase på stoff,
få fem linjer fra formann. Når og hvor. Må få
klubbarkivarfunksjon på Melwin.
Påminn om at medlemmene holder informasjonen
oppdatert. Informasjon om bruk av traktor. Søppeldunken
er og blir borte til et medlem tar ansvar for å tømme
søplekassen – ellers tas alt søppel med hjem igjen.
Observer ellers også renslighet med hensyn på hva dere
kaster på bakken rundt i depot og ellers (som
sigarettsneiper og annet). Partytelt – noen i klubben som
har tilgang?
2

Klipping av stripen
Informasjon om utsjekk av traktoren, må også sette opp en
klippeliste. Innkjøp av 120 kg gjødsel.

3

Markedsdag på Sørumsand
− Snakke med de som arrangerer, få standplass, nok
til å hovre depronmodeller, el-drevne. Plass til
utstilling. Bare en dag, helst lørdag. - Odd
Modbæk tar kontakt med arrangementskomiteen.
− Får med Mikronor på en egen stand, ved siden av
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Phoenix RC stand. Geir Bjelkarøy får oppdraget.
Plakater, sjekke mulighet for å skrive ut. BBO
Informasjonsbrosjyrer, NJ
Modellfly Info bladet deles ut, NJ
Må ha piloter til å fly modeller, ansvar NJ og GB
Partytelt må has i bakhånd, skaffes ved dårlig vær
– etterlyses på medlemsinfo
Lotteri, helitur med full-size, småtterier fra
Mikronor, prøvetur med skolefly – ansvar NJ
Mulighet for show på idrettsplassen, ansvar NJ
Informasjon til program for Sørumsanddagene,
ansvar NJ og OM.

4

Oppgradering av depot
Enig om løsning, kjøper ikke nytt nett bruker stålnett fra
depot. Odd kjenner noen som kan grave. Delen av depoet
skal gravd ut og fjerne massen, lagt ut rør og drenerende
masse. Bommen må restaureres, benytter betongklosser og
setter opp skikkelig bom. Hekken graves opp og tas med
OM. Heller til en rimelig penge – BBO kan undersøke
med Coop OBS! Byggmarked
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Styremøte om 14 dager på stripa
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