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Referat fra styremøte
i
KMS/KFSG
Tid (dato, kl):

Tors 03.mai 2012 kl 1930

Innkalt av (avd og person):

Erling Stausland, styreformann

Ordstyrer:

Sted:

Referent:

Erling Stausland

Offisersmessen
Gimlemoen

Frode Amundsen

Deltakere:

Sak

Erling Stausland

erling.stausland@colorline.no

Møtt

Oddbjørn Wiggen

oddbjorn.wiggen@online.no

Møtt

Frode Amundsen

framunds@online.no

Møtt

Kolbjørn Evensen

ko-eve@online.no

Møtt

Ludvig Larsen

ludvig.larsen@proserv-group.com

Møtt

Rolf-Wiggo Lystad

rolf@lystad.info

Møtt

Lise Daland

lise@offisersmessen.no

Møtt

Kjell Stenbro

r-gunst@online.no

Møtt

Diskusjon og Konklusjon
1. Erling ønsket velkommen kl 1930 og gjennomgikk status for fremmøte.
Styret var beslutningsdyktig.
2.

Konstituering
Ihht vedtekter konstituerer styret seg selv. Følgende verv og kandidater ble
foreslått:
-

Erling Stausland, Leder (valgt direkte)

-

Oddbjørn Wiggen, Nestleder

-

Frode Amundsen, Sekretær

-

Yngve Årøy, nytt styremedlem (SMS)

-

Ludvig Larsen, styremedlem

-

Rolf-Wiggo Lystad, styremedlem

-

Kolbjørn Evensen, styremedlem

-

Einar Haarberg innkalles til styremøtene med tale og forslagsrett i
egenskap av webredaktør

Alle ble enstemmig valgt.

Ansvar

Tidsfrist

2

3.

4.

5.

Program vår / sommer
-

Tirsdag 08 mai: Foredrag om polititjeneste i Afganistan (NVIO)

-

Torsdag 24 mai: Foredrag om (AT) arbeidstjenesten v/ Jan Egil
Hansen. Erling bestiller annonse.

-

Torsdag 7 juni: Sommeravslutning KMS i samarbeid med NVIO.
Foredragsholder er ikke endelig avklart, det jobbes med dette.

-

Aktiviteter framover: Erling sender oversikt på mail, den enkelte org. ser
igjennom dette, og kommer med eventuelle innspill til aktiviteter.

Møte med Statsbygg
-

Brukermøte avholdes man 14.mai på Offisersmessen. Erling, Oddbjørn,
Rolf-Wiggo og Lise deltar.

-

Erling klarerer med Statsbygg om KMS kan sette opp parkeringsskilt for
å unngå at uvedkommende opptar plasser som naturlig tilhører
Offisersmessen. Erling sjekker også produksjon av skilter til dette
formål.

-

Avklare med statsbygg om utfylling av ”Grushull” til parkeringsformål.

-

Utbedring av mur foran utgangsdør.

Huset: Drift, leie og økonomi
a). Driftsrelaterte saker:
- Styret vil fortsette arbeidet med utarbeidelse av kostnadsoverslag for
utskiftning eller renovering av møbler etter vedtak på GF. Erling sjekker
priser på nytt møblement. Arbeidsgruppen for dette består av Erling, Odd
Helge og Rolf-Wiggo. Denne gruppen vil arbeide frem en innstilling til styret
om hva man i denne saken.
b). Utleieoversikt:
For 2012 er foreløpig utleie på ca 292.000.-

6.

Eventuelt
-

Styret godkjenner Einar Haarbergs forslag til ny logo for KMS, samt
nytt design for websiden.

Møtet ble avsluttet kl 20.00. Neste møte avholdes 24 mai 2012.
Observatør:
Sted og dato:

Evje, 07 mai 2012

Signatur:

Frode Amundsen

