Møte sammenslåing til Innlandet 191128, kl 1830 -1945
Telefonmøte: Eirik, Sven Inge, Staale og Nils

1. Staale gikk i gjennom punktene i referat fra 16 okt.

2. Hadeland lokallag, Jevnaker og Lunner til Viken og Gran i Innlandet,
ønsker å fortsette som Hadeland lokallag i Innlandet fylke. Staale drøftet
dette på lokallagssamlingen den 18/10. Hadeland lokallag skriver søknad
til Landsstyret men Staale snakker med Torill Vagstad før søknaden
sendes.
3. Sven Inge har sendt en mail til arbeidsgruppen og Arvid om noen
regnskapsrutiner, Staale sjekker og snakker med Arvid.
4. Oppland får inn noen penger fra lokallag uten aktivitet. Disse midlene kan
stå i hovedregnskapet og vises med noter, trenger ikke opprette egne
konti.
5. Staale / Nils sjekker formaliteter ved overdragelse av hytta. Hvis dette
medfører gebyrer er det kanskje best å videreføre orgnummer fra
Oppland.
6. Når det gjelder den praktiske organiseringen av hytta er det
hensiktsmessig å videreføre dagens praksis med en egen hyttekomité
som styrer utleie, vedlikehold og disponerer egen konto med eget
regnskap.
7. Kurs. Man tar sikte på å arrangere kurs på Fagernes høsten 2020, evt i
tillegg med et kortere kurs øst i fylket. Hensiktsmessig med en egen
kurskomité.
8. Søknad HSØ, Staale forklarte sin nye tabell i søknaden hvor det er tatt
hensyn til et tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark på 75000.
Søknadssum til HSØ blir 90000 og det er da tenkt finansiering av festival
på Hamar i likhet med 2019, og kurs til høsten. Staale sender inn søknad
før 1 des.
9. Årsmøte blir 18 april 2020. Sven Inge har snakket med Honne på Biri:
møte starter kl 10, lunsj, og møte fortsetter etter lunsj. Så snart Sven Inge
får bestilt Honne kan informasjon gå ut til lokallagene.

10. Landsmøte, høsten 2020. Staale sjekker med sekretariatet NFU om
delegater kan velges på årsmøte eller om det må gjøres av det nye styret.
Viktig landsmøte med mange utskiftninger i landsstyret og derfor bør det
være en demokratisk prosess hvor flest mulige innspill fra lokallagene må
være med.
11. Eirik sjekker om det lar seg gjøre å slå sammen facebooksiden.
12. Sven Inge forklarte Hedmarks praksis med godtgjørelse til styret. Dette er
en del av den info som han har sendt (se punkt 3). Denne praksis må
godkjennes av årsmøtet hvis den skal fortsette. Eirik hadde noen tanker
om et mer desentralisert styre der hver enkelt medlem får faste oppgaver
og mer ansvar

13. Nytt møte tirsdag 21 januar 2010, kl 1830. Vi møtes hos Eirik på Hamar.

28 nov 2019

Nils

