Styremøte nr: 03.15

Sted:
Strømsveien 62, Strømmen

Tid:
04. mars 2015 kl. 18.00 –
20.15

Tilstede:
Kari Mette Vollar, Synnøve Røysland, Bjørg Fuskeland, Jorunn Apeland, Jenny Akselsen,
Eva Aaserud og Anne Marie Madssveen,
Forfall:

Katrine Grønneberg og Trude Wicklund

Sak 22.15 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent
Sak 23.15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.15
Vedtak: Godkjent med en endring på sak 16.15.
Sak 24.15 Årsmøtet
Oversikt fra Kari Mette delt ut.
Årsmeldingen ble gjennomlest og med øye for kontinuitet og forenkling. Venter på rapport
fra Bærum og noen bilder. Siste utkast sendes ut, og styret får frist til 6. mars for
korreksjoner.
Referenter er på plass. Protokollmal legges inn på 2 PC klare til møtet.
Årsregnskap må godkjennes av revisor før styret kan behandle dette og undertegne.
Det vil være behov for å samle oss til undertegning av årsmelding og årsregnskap. Kari
Mette vil gi beskjed
Innslag – Presentasjon av Skedsmogenseren og Jubileumsskrift fra Rælingen.
Styre ønsker å presentere 2013 regnskap på årsmøtet. Jorunn presenterer et oppsett som kan
være et alternativ, men styret er usikre på hvordan dette vil fungere i henhold til
Fylkeskommunale behov for et godkjent regnskap for 2013.
Forslag til Budsjett 2015 presentert av Jorunn – tildeling fra fylket ikke på plass ennå.
Styremedlemmer vil gjerne at ønsker fra lokale lagene om reduserte kostnader for deltagelse
på årsmøte og medarbeiderkurs kan gjennomføres, hvis det er økonomi til dette.
Jorunn send ut revidert forslag til styre for kommenter
-

Sak 25.15 Oppdatering av tiltakslisten/Handlingsplan
Handlings plan ble revidert.
Ingen samling av kursledere
Ledermøte 17. oktober (Forlag til tema: Styrets ansvar i frivillige organisasjoner)
Organisasjons opplæring 17. og 18. oktober på Sørmarka.
Søknadsfrist for stipend og prosjektstøtte utsatt til 1. juni
Sak 26.15 Eventuelt
Innkommende post. Asker Husflidslag ønsker å tildele Hedersnål til Isolde Gram. Styret
støtter og godkjenner forlaget og videresender saken til Norges Husflidslag.
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AFs utvalg har godkjent vedtekter fra Ski husflidslag og returnert saken.

Neste møte torsdag 19.mars 2015 kl. 18.00
Jenny Akselsen
Ref.
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