Styremøte 17. juni 2014
Referat fra styremøte i NAMK tirsdag 17. juni kl.17.00 på Marchè Lier Sør.
Tilstede: Gøran, Olav Kr., Heidi og Inger (referent).

1. Namk har leid ei klubbhytte til Gjøvik og Toten Sportsfiskeklubb til samlinga for
distriktskontakter den 29.-31. august. Styret tar og lager et program for helgen, som
vi sender ut til distrikskontaktene. Klubbhytta ligger strategisk til ved Skumsjøen. For
de som er litt kjent, det er den store røde hytta like ved dammen, rett før du kommer
opp til Osbakken. Hytta har etter hvert blitt noe modernisert og utbedret. Det er
sengeplasser til 12 personer i hytta men det kan i tillegg sove ca. 25 personer oppe på
loftet. Kjøkkenet er fullt utstyrt med kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin og
dekketøy til 20-30 personer. Hytta er også utstyrt med flere toaletter og dusjer.
2. Styret hadde en gjennomgang av neste nr. av Malamuten.
3. Kjøregodtgjørelse i NAMK. Det skal søkes styre i forkant om en skal få
kjøregodtgjørelse fra NAMK. For å få dekket kursavgifter for kurs, må det søkes
styret i forkant, og da er det normal praksis at den som får dekket kursavgift yter noe
tilbake til klubben. F.eks. sitter i komiteer, har verv eller holder foredrag for Namk’s
medlemmer.
4. Siden Namk ikke har noen i aktivitetskomiteen vinter, har styret begynt å jobbe med
en vintersamling for 2015. Vi jobber med å finne en plass til helgen i uke 6.
5. Styret mottok en e-post fra Åsmund Ekroll den 17. juni 2014, der han ber styret om å
få fratre alle verv i klubben på grunn av den utfordrende helsesituasjon i familien.
Unni Bråten Norderud som er første varamedlem, blir da styremedlem. Styret vil da
jobbe med å finne en erstatter til distriktskordinator jobben og til facebook
administrator.

Neste styremøte blir 12. august 2014.

