Referat fra styremøte i Ryvarden krets av NSF
Tid:

Mandag 16. januar 2017 kl. 19:00

Sted:

Lier

Tilstede:

Jan Egil Midtskog, Harald P. Aspelund, Gjertrud M. Aronsen, Audun Økland, Espen
Sørensen

Fra adm.:

Espen Fosse

Andre:
Forfall:

Anne Merete Sørensen (vara), Torbjørn Økland (vara)

Referent:

Espen Fosse

Kretsleder ledet styremøte.
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RK-sak 01/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling eller saksliste.
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes.

RK-sak 02/2017: Godkjenning av referat fra styremøte 21.-22. oktober 2016
Ingen merknader til referatet.
VEDTAK: Referatet fra styremøtet 21.-22. oktober 2016 godkjennes.

RK-sak 03/2016: Statusrapport
Kretssekretær orienterte om følgende saker:
- Momskompensasjon etter kretsleir 2015 utbetalt fra NSF i desember og delt med Hordaland krins
etter samme fordelingsnøkkel som overskuddet fra leiren.
VEDTAK: Styret tar statusrapporten til orientering.

RK-sak 04/2017: Årsmelding for 2016
Kretssekretær la frem forslag til årsmelding for 2016.
VEDTAK: Forslag til årsrapport for 2016 godkjennes for fremlegging på kretstingets årsmøte.

RK-sak 05/2017: Regnskap for 2016
Kretssekretær la frem regnskapet for kretsstyret. Ingen merknader til regnskapet.
VEDTAK: Regnskapet for 2016 oversendes til revisjon.

RK-sak 06/2017: Budsjett for 2017
Kretssekretær la frem forslag til budsjett for 2017. Kretsstyret hadde innspill til mindre endringer.
VEDTAK: Forslag til budsjett for 2017 godkjennes for fremlegging på kretstingets årsmøte med de endringer
som fremkom i møtet.

RK-sak 07/2017: Terminliste for 2017 og våren 2018
Styret utarbeidet en terminliste på styremøtet i oktober. Ingen endring på lokale arrangement. Kretssekretær
oppdaterer de nasjonale arrangementene.
VEDTAK: Forslag til terminliste for 2017 og våren 2018 godkjennes for fremlegging på kretstingets årsmøte.
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RK-sak 08/2017: Status fra valgkomitéen
Valgkomitéen har sendt over liste med personer som har sagt seg villige til å påta seg verv. Alle ledige verv er
dekket.
VEDTAK: Styret tar lista fra valgkomitéen til orientering.

RK-sak 09/2017: Endringer i oppbyggingen av regnskapet
På grunn av endringer i kretsens økonomiske driftsmodell er det mulig å forenkle regnskapsføringen ved å
avslutte et regnskapsfond og en bankkonto jf. vedlagt forslag sak for kretstinget.
VEDTAK: Forslag til sak om endringer i oppbyggingen av regnskapet godkjennes for fremlegging på kretstingets
årsmøte.

RK-sak 10/2017: Endring av Reglement for godtgjørelser i Ryvarden krets
Kretsen har i mange år betalt godtgjørelse etter faste satser til grupper som har lånt ut utstyr i forbindelse med
kretsarrangement. Dette er sannsynligvis vedtatt i en eldre kretsstyresak. Fordi kretsen i nyere tid har fått et
eget reglement for godtgjørelser, foreslås dette reglementet endret slik at satsene for lån av utstyr blir
inkludert i dette reglementet.
VEDTAK: Reglement for godtgjørelser i Ryvarden krets endres med et nytt kap. 3 «Lån av utstyr» jf. kretsens
gjeldende satser.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
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