Styremøte Mars 2016
1. Konstituering av styret: Sekretær/nestleder og kasserer skal
utpekes, samt evt. flåtekontakter (se egen post) + evt.

7. Yngling Magazine 2015: Vi har fått ballen i fanget fra avgått
styre.

«områdeansvarlige» (se egen post)
2. Møtekalender for året: Ønsker at vi samles 1 gang /mnd som

8. Webex-løsningen: Viser til mail av 01.03.2016 ifbm

fast møtedato. Dersom søndag er en god dag for de fleste,

overdragelsen fra Karl Petter. Vi må evaluere løsningen og

holder vi på denne og jeg foreslår at denne legges til 1. søndag

diskutere hva som er tjenlig bruk.

i mnd.
3. Årshjulet for NYK. Ønsker at vi kartlegger alle de faste

9. Flåtekontakter: Det blir viktigere enn noen gang å jobbe aktivt

gjøremålene NYK har gjennom året og få laget et felles Årshjul.

med miljøene vi har i Trondheim, Bergen, Bærum og

Ber alle tenke gjennom/undersøk og notere ned poster til vi

Kristiansand (?). Jeg vil gjerne høre tanker om hva en

møtes.

flåtekontakt anno 2016 kan være.

4. frist 18. mars: bestilling av IYA-stickers. Ber Ronny om å ha
listen over betalte hovedmedlemmer klar. Vi vil trenge å bestille

10. «Områdeansvarlige»?: Ønsker vi at styremedlemmene skal

flere enn betalte per nå (bl.a for å sikre MN) Hvor mange?

ha dedikerte områder/ansvarsområder? Eks.vis: Media: Foto

SKSK + hva sier statistikken om dette?

og video, arbeid inn mot Seilmagasinet, lokalaviser, spredninga
av NYKsaker inkl videoer mm på veven etc) Tekst: Skrive

5. Fakturering: Har NYK etablert webløsning på dette, kom

innlegg og artikler spesielt før- og etter regatter/mesterskap.

gjerne med innspill hvordan vi løser denne biten. Kartlegge

Web: Holde- og utvikle hjemmesiden. Rekruttering: av seilere

hvor stort/lite behovet er.

og potensielle seilforeninger, mm.
--

6. Terminlisten: Det haster med å få terminlisten klar. Kan Chris

1. Saker som mangler over: Noter eller meld inn saker eller

redegjøre og evt bekrefte/avkrefte ASFs planer om en NC2 den

områder dere ønsker at styret skal jobbe med/behandle/

6.-7. juni? Har lagt ved min «private» terminliste som vi kan ha

vurdere å jobbe med og mot.

som underlag for diskusjonen.

Styremøte 4. april:
Alle styremedlemmer og varamedlemmer kalles inn.

Saker:
Kommende Norges-cup 7.-8. Mai i TSF. Status.
Reglement for NC:
http://yngling.no/wp-content/uploads/Regler-for-Norges-Cup-2014.pdf

2. Mai 2016 : 3. Styremøte NYK

3. Status rapportering /plikter, ulike organer. Inkl. status Yngling
Magazine, sportsadmin ved NSF, Evaluering og tanker om

1: Medlemsstatus og økonomi ved Ronny

oppgavefordeling for dette styrets plikter inn mot IYA og Y-Magazine

Ynglingstatus /aktiv Y-båtpark i Norge (Ronny/Chris)

etter sesongslutt 2016.

2.: Norgescup Trondheim, ved alle: diskusjon.

4: Status transportavtaler

Hva skjer / skjer ikke? Fare for kansellering? Om liten interesse blandt
Yseilere/NYKmedlemmer, bør NC-status overdras til ASF som et

5 : Status tekst til "om NYK"

ekstraordinært beredskap for å sikre årets serie?
6: VM-deltakere i 2016? Diskusjon rundt kriterier for å kunne delta og
kriterier ifbm søknad.

7: Rekruttering, herunder publisering

8: Jubileumsseilas NYK 50 år i 2018. Eget prosjekt.

9: Det er nødvendig med mer spredning av styreoppgaver som gir
fremdrift. Diskusjon og løsning.

10: Eventuelt



Styremøte for Juni blir som informert forskjøvet forut med èn uke
siden vi har fått inn disp.søknad ifbm NC2. Her følger saksliste:

Mitt NYK: medlemskapet mitt i klasseklubben fra år til år: NYK
trenger mer forutsigbarhet i medlemskapene for å få til bedre

2. Ber om at Chris oppdaterer styret på NC2: status quo. Evt

flyt og langsiktighet i klasseklubbens tilrettelegging. Ønsker

tilbakemeldinger og muntlig interesse fra miljøet. Evt

diskusjon rundt innmelding og utmelding, utsending av faktura?

utfordringer. Noe styret kan hjelpe til med? Hva gjør vi /arr. ifbm

o.l.


det tekniske ved registrering under NC.

3. Egenmeldingsskjema, finnes dette ferdig fra NSF eller må hver
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Eventuelt, saker som evt opptar medlemmene.

Dispensasjonssøknad fra Ove Flatnes: Båten hans har ikke

klasseklubb lage dette selv? Ronny / Øyvind, hvordan fungerte

målebrev enda (dette var KPs båt som han kjøpte samtidig med

dette på 90-tallet? Har forsøkt å finne skjema via NSF uten hell.

hengeren (Ali Baba), men KP har ikke tid /mulighet til å måle båter før i
høst ifølge ham selv. Han søker om dispensasjon for å seile i NC2 og

4. Jeg har annonsert på medlemssiden at det vil bli

NC3/NM. Forslag: dersom styret innvilger disp., vil det være ønskelig

medlemsforum under NC2 hvor jeg ønsker at følgende punkter

at denne gis for NC2 og ikke for NM i september. (Med mulighet for evt

blir diskutert:

å søke om ny disp. da) Videre bør det være krav til vekt og evt.



A: Uttak og uttakskriterier til VM 2017 i Nederland.

innmåling av mastepunkter som et minimum? Diskusjon rundt dette +



Innspill til praksis, muligheter etc.Norges-Cup, et format til

vedtak.

besvær? Er NC et riktig format for ynglingklassen, eller




oppleves den som en bremsekloss for både seiler, arrangør og
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Jeg har vært i dialog med NSF om klassemålerkurs. Opstad fra

klasseklubbens arbeid? Hva er viktig for oss? Vi gjennomgår

teknisk i NSF gav tilbakemelding om at det vil bli satt opp kurs på

mulighetene for cup / serie ++.

Vestlandet nå i juni. Claus har meldt interesse fra Bergensregionen, og

Melges har invitert oss til Cup-samarbeid neste sesong/ 2017,

jeg ber Kenneth og Øyvind om å rekruttere inn egnede kandidater fra

Gjennomgang, innspill, muligheter etc.

Trondheimsregionen slik at vi sikrer at miljøene har tilgang på egne

Terminlisten 2017. Fremlegging av skisse som utgangspunkt

regionmålere i de største miljøene. Jeg har etterspurt info om

for tilbakemeldinger.

finansieringsnøkkel fra NSF, men dette har det ikke kommet

tilbakemelding på. Ber om at Ronny belyser hva som ble gjort sist når
Karl Petter gikk målerkurs?
Det er ikke tatt høyde for slike evt. utgifter i årets budsjett, så
gjennomføringen avhenger av delfinansiering fra forbundet og en evt
mulighet for omdisponering av rekrutteringsmidler, mulig også fra
reisetilskuddsposten siden det kan se ut som at vi kun får èn søknad
om reisetilskudd i år (dersom reiser blir aktuelt ifbm målekurset, noe
jeg regner med siden jeg regner med at Ronny blir forespurt, og evt
reisetilskudd for en målekandidat fra Trondheim) . Ønsker resten av
styret sitt synspunkt på evt omdisponeringer og belegg for dette.
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Søknader for NC og NM 2017 er RETT RUNDT HJØRNET!

hva gjør vi for å komme ajour med terminlisten? Søknadsskjema for
seilforeningene her:
https://seiling.klubb.nif.no/regatta/Sider/Soknad-arrangement.aspx
Epost er sendt dere med lenke til info.
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Evt

Vel blåst ferie - nytt styremøte mandag 22. Aug.

former for ranking? Hvor viktig er det at miljøene samles i

Jeg setter opp neste styremøte kommende mandag den 22. Aug. Kl 21

rankingsammenheng? Kan det være tjenlig at vi fremhever NM som en

via "appear in". Chris og Jan Rune kan gi meg beskjed dersom vi skal

årlig stor gathering hvor miljøene samles til seiling, festivas og faglig

samles i ASF under møtet, ellers foregår det spredt i alle hjem.

påfyll og heller jobber for å få frem flest mulig regionale regattaer i
midtnorge, vestnorge og østnorge og med det avslutter det heller

Jeg ønsker at dere melder inn gamle pågående saker som ikke er

ressurskrevende NC-regimet?

avsluttet, samt nye saker fortløpende og innen torsdag morgen. Her
ber jeg alle om å bidra. Send gjerne sakene til styret@yngling slik at

Opprette pris for mestseilende Yngling:

alle holdes i loopen. Savner dere noen saker? Husk å få dem med!

Jeg har også et ønske om at vi /NYK oppretter en egen premie for den

Jeg lager sakslisten deretter.

båten som har deltatt på flest regattaer lokalt, regionalt, nasjonalt og
int.nasjonalt sammenlagt uavhengig av resultat, kanskje

Premier til NC-ranking

treningsregattaer også bør inn (forutsatt at lister blir publisert på

Under årets Vesterålentur tok jeg meg friheten til å kjøpe inn premier til

klasseklubbens gruppe)

sammenlagt NC-rankingen som NYK har ansvar for og som vil bli delt
ut under NM. Premiene er fra glassblåservekstedet Blås idè på

Økonomioversikt

Sommerøya i Øksnes kommune (eller blås i dèt som jeg gjerne ville

Ronny: Kunne jeg fått tilsendt en oversikt over regnskapet og

hatt det, hehe...). Det er schnaps!eglass med stett i 3 størrelser à 200,-

oppdatert medlemsliste en av dagene om du rår?

. Det er satt av 1000,- til premiering i budsjettet. Vinnerglasset har en

Jeg har så langt lagt ut for 84,- på fb-annonse og 600,- på NC-

blånyanse, 2. og 3. Plass i det grønnblå. For neste år ønsker jeg at vi

premiering. Jeg kjøpte også inn en stor bukett med tulipaner til Karl

får laget et eget sett derfra til premiering (fat, glass el.) med Y farget i

Petter da han takket for seg på årsmøtet. Denne kvitteringen har nok

glasset (?).

forsvunnet i løsmassene, men de andre kvitteringene skal jeg få sendt
deg. Vi må gjennomgå "finansene" og videre disponering nå når vi

NC-ranking i 2017?
Vi må ta en avgjørelse på hva vi gjør fremover med Norgescupformatet basert på årets erfaringer. Kan vi legge tilrette for andre

nærmer oss sesongslutt med stormskritt.

NM 2017: Husk fristen 26. Aug.

bør nok forbigås i stillhet... Trondheim virker ikke rustet per nu til et

Husk at fristen for seilforeningene til å søke NSF som NM-arrangør

slikt arrangement (?). Men dette arbeidet bør etter mon mening ligge

2017 går ut fredag 26. August! Ber alle om å kontakte styret i sin

på siden av styret, i en egen gruppe.

forening med en forespørsel om arrangørønske. Den foreningen som
søker innen fristen, vil ha forrang uansett beliggenhet. Om det er

Bambus-Bøff med Y-trykk?

foreninger "utenfor kjernemiljøene" du mener vi bør kontakte spesielt,

Øyvind: Jeg tror ikke du fikk med følgebrevet til bøffen jeg sendte deg

gi et ord.

før sommeren. Kunne du sjekket om bambus-stoffet tåler maskinen
din, og teste ut hvordan en Y i dette materialet vil se ut? Bøffen tilhører

Påmeldingskulturen

claus, og ASF har brukt denne leverandøren her på Askøy med stort

Hvordan skal vi få Yseilerne til å forstå hvor viktig det er med tidlig

hell vil jeg si. Vil det være mulig for oss å lage opp noen Y-bøffer av

påmelding til NM? Det er pt 5 påmeldte, vi mangler 15, hvordan skal vi

dette materialet mon tro?

jobbe for å snu gjerdesittingen? Bør vi oppfordre/ pålegge fremtidige
arrangører å sette en mye tidligere påmeldingsfrist og deretter doble
fee'et den siste uken? Flere forslag?

NYK fyller 50 i 2018
Vi må ha 50-års jubileet i 2018 på agendaen. Her bør det etter min
mening opprettes en egen gruppe som jobber med dette.
Styremedlemmer kan utgjøre en del av gruppen, men det er bra å
hente inn drivende krefter utenfor styret tenker jeg. Bør vi vende oss
mot Askertraktene for et jubileum? Back to the roots... Vil vi kunne
trekke til oss mange fra fremmede land med et jubileumsrace i
Oslofjorden (!?) Sørlandet er óg en god kandidat for int. deltakelse,
men mangler "opphavet" som Asker har. Vestlandet hadde VM så vi

Lene

9. sept. 2017

gjennomslag, dersom de det gjelder mest dukker opp på årsmøtet

Hei Chris og resten av styret.

riktignok.

Foreslår at vi tar et kortere møte ifbm NM over appear.in på

For mandagens møte:

kommende mandag 12.sept. kl 21 hvor vi drøfter noen utfordringer og

Vi behandler forespørsel fra Chris om tiltak for NM.

konsekvenser av dagens praksis ifbm klassen, men spesielt tiltak ifbm

Send gjerne inn flere forslag til tiltak på den akutte tilstanden dersom

kommende NM. Klassen kan gå store utfordringer i møte dersom årets

noen av dere sitter inne med noe.

NM ikke blir gyldig slik jeg ser det.
Hele styret kalles inn, gi tilbakemelding om noen er forhindret i å delta.
Til neste årsmøte ønsker jeg å fremme et forslag om å at NYK formgir
sine egne klubbregler som vil gjelde for regattavirksomhet i Norge

Beste hilsen Lene

(gjerne avgrenset i tid som kan fornyes) Klubbregler som fjerner de
aller fleste internasjonale krav som vi opplever som drepende på

Den 9. sep. 2016 kl. 10.56 skrev Chris skogen <chrisskogen@live.no>:

utviklingen av klassen her i Norge. Formålet: at Yngling skal være
inkluderende og å dyrke seilglede i stedet for regelrytteri og
kostnadskrevende avgifter (i vår klasses målestokk).

Hei har et forslag om senke medlemskapet i nyk på NM til 150 for
hoved medlem og 50 for støttemedlem under NM. Og at båter som
ikke har søkt disp for disp til nm for å kunne få et gyldig nm 2016.

Jeg vil også fremme et forslag om å senke medlemsavgiften til 250 evt
300. Dette fordi jeg ser at klubben ikke har behov for å forvalte de
store summene, men heller redusere reisetilskuddsposten til fordel for
flere glade betalende NYK-medlemmer. Vi må stoppe med å grave vår
egen grav, men dette har jeg for så vidt fremmet på alle årsmøter jeg
har deltatt på bortsett fra årets fordi jeg ikke orket flere runder alene
om å være den fattige Y-seileren.. Nå kan det være klima for å få

1. oktober 2016
Hei Styret
Vedlagt finner dere medlemsoversikten. Det var ikke kommet inn flere
medlemsinnbetalinger pr 29.09, og da mangler vi fremdeles 5
medlemskap fordelt på 3 båter som har seilt NM.

Vi har også 1 båt som ikke har utløst hovedmedlemskap, kun
crewmedlemmer.

Hvordan mener dere at vi skal håndtere dette ifbm publisering av
resultater for NM og NC?
A: skal jeg ta ut de båtene det gjelder fra resultatlistene?
B: skal jeg la crewplassene stå tomme i resultatlisten, dvs. at båtene er
med, men dem som ikke er medlem får "ureg." på plassen sin?
C: Andre forslag?

Agenda til styremøtet mandag 3. Oktober kl 21:30

3: Rapport ifbm innkjøp av-, motiv, trykking og salg av Yngling-bøff
under NM.

Hei Styret i NYK

Fremlegg: Lene

Vedlagt følger Sakslisten for styremøtet 3. Oktober. Alle

Evaluering.

styremedlemmer og varamedlemmer innkalles. Møtet foregår via
appen "appear.in" og koden "nyk".

4: Arbeid med terminlisten 2017

Evt. forfall meldes via styret@yngling.no slik at vi slipper å bruke tid på

Fremlegg: styrer v Lene

å avklare dette.

A: De nye rankingseriene: regional/krets-serie/-cup, min.krav, poenggivning.

1: Tildeling av årets reisetilskudd.

B: Styrets medvirkning i seilkretsene ifbm formidling og samkjøring

Fremlegg: kasserer v Ronny.

mellom NYK og medlemmene.

A: Innkomne søknader

C: Frister for arbeidet.

B: Fordeling innland/utland ihht tilgjengelige midler.

D: Arbeidsfordeling i styret:

C: Overføring av evt. overskytende midler til neste års VM?
D:Arbeidsfordeling i styret

5: Sesongrapporter fra kretsene.
Fremlegg: styrer v Lene

2: Rapport / artikkel fra NM

A: Rapport fra hver seilkrets

Fremlegg: styrer v Lene

B: Klassekapteinene rapporterer fra sin krets. (Tekst og foto.)

A: Skrive rapport/artikkel fra NM for publisering til yngling.no (og

C: Rapportene fra kretsene sammenfattes og utfylles med styrets

senere som vedlegg i årsrapport.)

arbeid gjennom året og publiseres på yngling.no.

B: Fordeling: tekst, foto:

D: Rapporten danner grunnlaget til årsmeldingen.

Red. & publisering:

E: Nødvendig frist fra klassekapteinene: 1. Nov.

C: Frist:

F: Arbeidsfordeling i styret.

6: Vandrepokal fra yworlds2015/ IYAs ungdomspokal

Sekretær tar referat. (Kenneth)

Fremlegg sak: styrer v Lene

Ta kontakt med meg om dere har spørsmål til overnevnte.

Evt. Opplysende parter:
A: Styremedlemmer informerer:
Kan sittende styremedlemmer fra 2014- og 2015-styret sjekke i NYKarkiv ifbm innkomne dokumenter, eller det generelle regelverk om
NYKs forpliktelser /NYAs forpliktelser som vertsnasjon i 2015 for
denne pokalen?

B: Varamedlem i styret Jan Rune belyser saken fra arrangør/ASF sin
side.

NB: Dette bør det sjekkes opp i til møtet dersom vi skal komme videre i
saken på en mest mulig opplyst og god måte.
Dersom det finnes dokumenter om dette, ber jeg om å kunne lese
gjennom disse innen møtet om mulig.
C: Arbeidsfordeling i styret.

7: Eventuelt

Merk: Oppgavene innenfor de ulike sakene fordeles på hele styret
uavhengig av hvem som deltar på møtet. Ansvar for fordeling av
oppgaver og ansvar for referat:
Nestleder tar ansvar for å håndtere fordeling av oppgaver i hver sak
under møtet. (Øyvind)

Den 3. okt. 2016 kl. 23.15 skrev Lene Seim <Lene.Seim@uib.no>:

forberedt terminlisten, årsavslutningen, fremlegg av viktige saker som
har åpenbart seg gjennom året, her er spesielt saker som angår videre

Hei

rekruttering, ++. Det vil også være ønskelig å jobbe inn

Takker Kenneth for laget i kveld, vi fikk en god evaluering av NM og

omdisponeringer på neste års budsjettforslag. Omdisponeringer som

diskutert endel rundt kommende års aktivitet ++. Vi gikk ikke inn på

kan komme flere seilere til gode enn det reisestøtten gir, som den

agendaen siden vi ikke var vedtaksdyktig, agendaen blir dermed

desidert største posten som sluker mest av medlemsinntektene. Her er

underlaget til neste møte som må bli om 3 uker slik at vi kommer i mål

det f.eks forslag om en modell hvor NYK delfinansierer samlinger med

med forpliktelsen vi har pålagt oss selv om å tildele reisestøtte innen 1.

innleid trener hhv. i de to største miljøene.

Nov.

Og til sist: vis respekt for andre - meld forfall når du ikke har anledning
til å stille. Dersom det er sakene som ikke engasjerer, si i fra! Om

Neste møte: mandag 24. Okt. Kl 21:15 Merk tiden.

vervet egentlig ikke er ønskelig - si ifra! Det er andre som kan ta din
plass i tiden som er igjen. Styret trenger virksomme hender & hoder.

Samme agenda som oktobermøtet.

Ber samtidig varamedlemmene om å melde seg og bidra inn med den
kompetansen de sitter med.

For å gjøre styremøtene kortere eller kanskje helst overflødige,
diskuterte meg og Kenneth mulighetene for å opprette et styreforum.
Siden Ronny ikke er på fb, må vi finne et annet tjenlig
medium/plattform for dette. Mail fungerer, av erfaring høstet dette
halvåret, merkverdig dårlig i styrearbeidsammenheng. Det trengs noe
mer "levende" og engasjerende enn mailkorr.
Om dere har forslag, ønsker jeg å høre dem. Vi er avhengig av
medvirkning fra alle nå for resten av året slik at vi får på plass og

Beste hilsen Lene

18.10.2016: Klasseklubbforum

Møteagenda er som følgende:

T.O.

• Godkjennelse av mandat Klasseklubbforum

NYK må prioritere denne samlingen og være representert. Kan hver

• Valg av styret

enkelt av dere gi meg tilbakemelding på om dere har anledning til å

• Saker til seiltinget

reise på vegne av NYK denne dagen?

• Koordinering mot AGM i World Sailing i november

Beste hilsen Lene

Videresendt melding:

• Gjennomgang av aktive NSF-godkjente klasseklubber
• Skal stemmer i klasseklubbforum vektes likt, eller skal det tas
hensyn til antall betalende medlemmer
• Koordinering av nasjonale og internasjonale mesterskap 2017

Fra: Thomas Nilsson <thomas.nilsson@northsails.com>

og 2018

Dato: 18. oktober 2016 kl. 09.04.30 CEST

• Innkomne saker

Til: Nilsson Thomas <thomas.nilsson@northsails.com>
Kopi: 'Camilla Foss Hanssen' <camilla.foss.hanssen@metier.no>,

Send denne invitasjonen videre til styret i hver enkelt

"'Danckert Mellbye'" <danckert@yblem.com>, 'Daniel Aase'

klasseklubb. Viktg at alle klasseklubber stiller med en

<aase.daniel@gmail.com>

representant til dette møte

Emne: Møteinnkalling - Klasseklubbforum
Vi sees.
26. oktober kl. 19.00 inviterer vi til det første møte i det
nyopprettede klasseklubbformuet.
Møte finner sted hos NSF på Ullevål.

På vegne av klasseklubbforumet
Thomas Nilsson
90066128

2016-11-27 18:17 GMT+01:00 Lene Seim <Lene.Seim@uib.no>:
Hei
På siste styremøte ble det fordelt en del oppgaver:

1: Flåtekontaktene (Kenneth og Chris) med formidlingsoppdrag
(behov for sesongrapport) til klassekontaktene i TSF og ASF. Se
referat fra sekretær/ Kenneth tidligere utsendt.
2: Pakking og sending av ungd.pokalen fra ASF til Jørgen Ring/den
danske seilforeningen som vant u-pokalen i 2016. (Chris og Jan Rune
fra ASF)
3: Brønnøysundregistrering for NYK

4: Rankingsystem for kommende sesong.

Kan alle rapportere inn status på "sine" oppgaver? Trenger å vite
status i god tid før neste styremøte 5. Des. Ber derfor om
tilbakemelding innen kommende onsdag den 30. Nov.

Beste hilsen Lene

Agenda styremøte 1/2017 30. januar

5. Valgkomiteen,
plasser til disp./hvem er på valg?

1. Forslag til årsmøtedato: tirsdag 22. Febr. Kl 18:00

mandat til valgkomiteen

Forslag til møtelokale: Nygård skole, Lars Hillesgt 3, 5015 Bergen
Gjennomgang av formaliteter

6. Regnskapet 2016

Gjennomføring

-Noter til regnskapet

2. Forslag til årsmøtesaker, saker så langt

7. Forslag til budsjett 2017

- fremlegg av nygammel rankingmodell
- støtte til treningshelger
- støtte til mesterskapsreiser
- bidrag VM-reise for leder, evt nestleder
- NYKs 50-års jubileum i 2018

3 Terminlisten fra kretsene
Ber hver krets legge frem sin terminliste for Yngling
Chris: Hordaland
Kenneth: Trøndelag
Ronny: Kristiansand
Felles ansvar: andre kretser uten flåtekontakt i styret.

4. Årsrapport
-styredokumenter,
-publisering av møtereferatene

8. Evt.

Da har jeg gjort endringer i saken; årsmøtet er flyttet til 28. mars:
http://yngling.no/?p=1929 og delt saken på klasseklubbens fb-side.
Siste styremøte settes opp som foreslått av Ronny; tirsdag 7.
mars kl 19:00

Saksdokumentene med styrets innstillinger er på agendaen.

Vel møtt! Husk å melde evt forfall.

Lene

