
Referat til styremøte
for Bratte Rogalands Venner

Mandag 13.september 2021
Kl. 18.00 – 21.30

Sted: Sørmarka Arena

Det er alle slags gamle avdøde meninger og alskens gammel avdød tro og slikt noe. Det er
ikke levende i oss; men det sitter i allikevel, og vi kan ikke bli det kvitt. Bare jeg tar en avis og
leser i, er det liksom jeg så gjengangere smyge imellem linjene.

-Gjengangere-

-



Bratte Rogalands Venner

Referat
13.09.2021

Gruppe: Styret i Bratte Rogalands Venner

Møtested: Sørmarka Arena
Møtedato/ -tid: Mandag 13.09.21  klokken 18.00 - 21.30
Deltakere: Jørn, Øyvind, Silje. Erika, Jostein, Fredric, Joakim, Sjoerd, Marthe

Deltakere med
møterett, uten
stemmerett

Daglig leder, Stian
Vara, Maren
Vara, Sander

Meldt forfall Sander

Sak Ansvar

29/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styret godkjenner referat fra 07.06..21

30/21 Godkjenning av referat fra 07.06.21
Referatet godkjennes

31/21 Økonomi

Etter en gjennomgang med DL kunne det se  ut som vi gikk i minus i år.
Ser en bort fra at trenerne ble permittert i fjor og vi sparte en del
penger der, har vi ikke gjort så mye annerledes i år med driften.
Vi må se på tallene fra i fjor høst slik at vi kan få forutsigbarhet for 2021
på inntektssiden. BRV antar at de får momskompensasjon på ca 70 000
kr i 2021. Dette var ikke tatt med beregningen, og vi går da
sannsynligvis ut som budsjettert.

Til styremøte i november skal økonomien for 2021 gjennomgås, og
tilgjengelige midler kartlegges. En økonomisk ROS analyse skal også
presenteres
Styret fordelte søknader om midler for høsten 2021, og bestemte hvilke
prosjekter og aktiviteter det skal søkes støtte til:
Fra Sandnes sparebank søker klubben om midler
drakter og tøy til alle barne og ungdomsgruppene
Fra Sparebankstiftelsen SR-Bank var det god stemning for å søke om
foredrag  med Honnold ble foreslått. Marthe sjekker pris.

Stian,
Sjoerd
Erika
Marthe



32/21 Gjennomgang og oppfølging av Handlingsplan og Årshjul, samt
rollefordeling og komiteer
Årshjulet ble oppdatert med høstens aktiviteter og gjøremål.

Daglig leder

33/21 Nytt datasystem for administrering av treningsgrupper og
arrangementer.
Stian sjekker opp ulike løsninger og legger fram forslag på neste
styremøtet.

Daglig leder

34/21 Status og oppsummeringer så langt i år.
Vi tok en kort runde på de ulike arrangementene og aktivitetene.

Styret

35/21 Fast kontorplass på Sørmarka Arena.
Stian kontakter SA og ser på lokalene. Han kommer med tilbakemelding
på neste styremøte.

Styret

36/21 Dugnad på Dale
Ture og Frode er i gang med utskifting av grisehaler, samt restaurering
av Xenophobia. Angående over stigen på Dale ønsker styret å se på
alternativer for å bedre tilkomsten. En befaring vil bli gjort, og saken
drøftet på neste styremøte.   Vi tar også saken med Jon Egil og hører
om han vil ta seg av dette med Sorte Enke på Dale.

Stian og
Fredric

37/21 Høstens program og tilbud for medlemmer.
- Klubbkvelder. Maren og Silje
- Årsfest 4. desember: Maren, Silje, Erika og Jostein. Heidi Spets

skal også være interessert her. DL skal spør i medlemsmail også
så ser vi om flere melder seg.

- Filmkveld: utgår
- Byttedag i oktober
- Dugnad

- Dugnad igjen i myra i Oltedal. Statsforvalteren spør om
vi vil bli med en gang til å samla sammen søppel, i høst
antar vi. Styret ønsker at vi spør om vi kan utsette det til
våren, samt om det er er midler til dette.

- Familiedag på Sørmarka Arena 3. oktober
- Fredric sjekker om noen av konk deltakerne vil bidra

I tillegg blir det ekstraordinært Årsmøte mandag 24. oktober hvor
Silosaken blir avgjort

Stian,
Maren,
Silje, Erika,
Jostein,
Fredric,
Marthe

38/21 Hytte i Vinddalen. Norsk folkehjelp skal avhende hytta si i Vinddalen.
Styret er veldig positive til å ta over hytta og Fredric tar dialogen videre.

Fredric

39/21 Arven fra fortiden
- Styrets stilling til Silosaken per 13/9  2021 er at flertallet (en

blank stemme, resten for) anser at pengene i silofondet ikke er
BRV sine penger og at de bør utbetales til det et veldedig formål
som silofondaksjonærene bestemmer seg for. Joakim formidler
styrets innstilling  videre til Ture.

- Årsmøtevedtak fra 2017, utrede bygging av eget
anlegg/klubblokale. Styret vil undersøke om  hytta i Vinddalen
kan benyttes som et samlingspunkt for miljøet i BRV. Fredric
følger opp saken.

Joakim,
Fredric,
Marthe



Referent: Stian


