LOR OSLO&AKERSHUS
C.J.Hambros plass 5, 0164 Oslo
E-post: lor.oslo@gmail.com

Referat fra styremøte nr 2 år 2013
Sted: C. J. Hambros plass 5.
Dato: 9/2 - 2013
Tilstede: Bjørn Nikolaysen, Gudrun Nikolaysen, Wilhelm Holm, Vivian Voldhaug, Jan Karlsen, Ine
Bjølsdand Sandberg, Nils-Erik Tveit, Nicolai Bjønness
Fravær : Brit Bjønness
Referent: NB
Saknr.
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Stikkord

Tekst
Styret konstituerte seg og utvekslet kontaktinformasjon, tlf-nr, adresser mv.
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Gudrun la frem referat fra årsmøtet 2. februar. Gjennomgått og signert.
Se vedlegg.
Sekretæren oppretter egen epost: lor.oslo@gmail.com
LOR O&A endrer adresse til C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo
Br.reg: Gudrun har fått brev av 1.2.2013 med siste endringer, styret endrer
prokura fra Ine til Brit og Gudrun skal kontakte banken for å få et nytt kort
til Brit. Nicolai skal skrive ny melding til Br.reg.
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Gjennomgang av regnskapet. Nicolai la frem utskrift av nytt regnskap for
2010, 2011 og 2012. Styret godkjente regnskapet for 2012 med den
revisjonsberetning som forelå på årsmøtet. Etter gjennomgang av utlegg
2012 viser det seg at Gudrun har til gode kr. 2.545,50 og styret godkjenner
at hun hever dette beløpet fra lagets konto. Sekretæren skriver brev til
revisor/landbruksøkonom Marianne Westby og avslutter oppdraget. Styret
vil snarest komme tilbake til valget av ny revisor.
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Årsmøtet 16. mars. Gudrun har bestilt «Dampen» og bestilt mat og kaker til
50 personer. Bjørn ser på om det går an å ordne parkering.
Rigge til og rydding må gjøres av styret, alle stiller kl. 13:00.

6

Aktivitetskalender 2013:
- Högmässan i Gøteborg 24. februar
- Årsmøtet 16. mars
- Medlemsmøte m/Johnny Mydland 3. april kl 18:00 på Dampen.
- Halden museum/Reisendekartet 16-17. april
- Voksenåsen 25-26. april
- Krans Leif Bodin Larsen lørdag 4. mai kl 15:00
- Krans Ludvig Karlsen søndag 5. mai
- Krans Skammens sten Ris kirke tirsdag 7. mai

Ansvar

-

Vårtreff Fjelltun i Telemark, v/Gautefall (LOR Telemark) 31/5-2/6
Sommergrill hos Nils-Erik 22. juni

Ytterligere program behandles på et senere møte
7

Styremøter

Reiseutgifter dekkes med kr. 1,50 pr km etter regning + bompenger, eller
offentlig transport hvis det er praktisk mulig og billigere.
Vi tar det opp som forslag på årsmøtet at LOR dekker dette som
«aktivitetsstøtte».
Vi setter av datoer slik:
- 3. april kl 16:00 på Dampen
- 4. mai kl 13:00 hos Nils-Erik
- 22. juni kl 13:00 hos Nils-Erik
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Budsjett

Nicolai setter opp forslag til budsjett og sender på epost.
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Eventuelt 1

Bjørn Nikolaysen orienterte om den forestående konferansen på
Voksenåsen. Det er 25-26. april d.å. Jan skal bidra med «Jularborepertoaret». Styret får tilsendt epost.
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Eventuelt 2

Bjørn Nikolaysen orienterte om den forestående «Høgmässan» i Gøteborg.
Styret får tilsendt epost.

Neste møte: 3. april kl. 16:00 på Dampen

