Styremøte Alvøen lokalforening 30.1.18 kl.2000
Møtt: Torgils, Odd Magne Linda, Annette, Kristine
Forfall: Paal
Saksnr Sak
1/18
Oppfølging saker
• Kart og stedsnavn, Alvøen
o Styret anerkjenner en kjempejobb for Oddmund med hjelp for å
ha satt opp 121 stedsnavn i Alvøen-området. Styret sjekker med
Oddmund for mulig distribuering, og mulig oppsetting av skilt etc.
• Kantstein Ole Nilse bakken
o Stein er lagt på plass. Flere er tilkjørt men det må lages
fundament. ALF følger opp og vurderer bidrag med pukk i svingen
for fundamentering.
• Leie av lokalet: Bruk av kjøkken
o Styret opprettholder kontakt med Alvøen Selskapsservice hvis
dette skulle komme opp igjen. Det er viktig at ALF sine
medlemmer rydder og vasker skikkelig ved evt bruk.
2/18
Innkommet sak – Motorsag- gjeng i Alvøen
- ALF ønsker å bidra med forbruk i form av bensin/olje/bevertning i tillegg
til informasjon til lokalforeningens medlemmer. ALF tar kontakt med
initiativtaker for videre oppstart.
3/18
Innkommet sak – vennegruppe i Alvøskogen
- ALF støtter dette forslag og ønsker å ta dette opp på medlemsmøte etter
årsmøte for å få en oppstart. Styret tar kontakt med initiativtaker og
planlegger bakgrunn.
4/18
Lås på bommen i Ramsvikveien
- Denne er klippet og påfører ALF en unødvendig ekstrakostnad på flere
tusen. Styret planlegger en forsterket låskasse for å unngå fremtidig
klipping.
5/18
Sommerkonsertene 2018
- Disse blir arrangert 9.& 10. juni (og muligens torsdag 8. juni). Mer info
kommer på årsmøtet.
6/18
Overføring penger Fritidsklubben
- Det er overført en sum til ALF fra tidligere gjennomført Fritidsklubb. ALF
legger opp til at dette går inn i budsjettert post for midler for søking, og
tas opp på medlemsmøtet.
7/18
Årsmøte 2017
Regnskap – Regnskap er under revidering
Budsjett – Dette settes opp med endringer iht vedtatte saker
Årsmelding – Satt opp forslag på dette iht mal fra i fjor
Valg – Valgkomiteen er i aktivitet
Kontingent 2019 – Økonomien er bra, kontingent foreslås å være uendret.
8/18
Eventuelt
- Styret legger ut igjen skjema for innsamling av e-postadresser for de som
ønsker å motta faktura på e-post.
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