
Styremøte lørdag 19.mars 2022 

 

Første møte med nytt styre. Tilstede Bjørnar, Nils, Ottar, Laila, Gunn. 

● Kort presentasjon av hver enkelt, og ens tilhørighet til Abelvær. 

● Det nye styret registreres omgående i Br.sund- registrene, Bjørnar og Laila tar 

ansvaret for dette. Videre må ny bankinnlogging på plass. 

● Styret bestemte seg for å ta i bruk et digitalt verktøy; Styreweb. Ottar tar jobben med 

å gjøre seg kjent med dette, og får det opp og gå så snart alle andre formaliteter er i 

orden. Etter gratis prøveperiode vil dette bety en månedlig kostnad på ca 200,- Vi 

prøver det og ser om det letter arbeidet og gir oss en bedre oversikt på alt av 

styrearbeid. Videre ble det bestemt å opprette én mailadresse der alle i styret kan 

logge inn. Det vil bli mye ryddigere for oss, og de som kommer etter oss i 

styresammenheng. 

● Medlemskartotek og innkrevingsrutiner for kontingent. Dette ligger som en modul i 

Styreweb, og gjør dette arbeidet enklere for oss og enklere for medlemmene. 

● Datoer for styremøter 1. halvår: 

Torsdag 21. april kl 20.00 

Torsdag 19. mai  kl 20.00 

Torsdag 23. juni. kl 20.00 

 

 

Årshjul/aktiviteter 

 

 

Påskebasar, langfredag kl 15.00 

Laila lager en ny oppfordring ang gevinster, mat og hjelp på facebooksidene vi har tilgang til. 

 

17. mai arrangement. 

• Velet inviterer til middag/ kveldsmat og kaffe, når alle er ferdige med sitt eget opplegg 

for dagen. 

• Sodd, kaffe og kaker. 

• Laila lager plakater, samt info på facebook og abelvaer.no 

• Oppstart kl 17.00 

• Bjørnar sjekker om det er mulig å få til musikalske innslag. 

• Laila sjekker med flere om hjelp til baking, samt på selve dagen. 

 

St.-Hansfeiring 

• St. Hans flyttes til 24. juni i år, og vi ser på muligheten for å bruke området ved 

skolen. 

• Bålpanne, kaffe, pølser osv.  

• Vi starter en ny tradisjon 

• Mer info vil komme 

 

Bankforbindelse. 

• Styret vil vurdere å evt bytte bank, men skal ikke forhaste oss. Alle formaliteter rundt 

det nye styret må på plass, samt eierforhold til grendehuset. 

 



Etablering momsrefusjon 

• Ottar tar arbeidet med dette, alt av andre registreringer må være korrekte før han kan 

gå i gang. 

 

NTE-bredbånd 

• Se bilde under. Styret vedtok å inngå denne avtalen. 

 

 

Bjørnar har fremforhandlet ny avtale med kommunen ang rydd klipp og stell rundt skolen, 

samt flaggheising. 

• Arbeidet vil, som i fjor, foregå på dugnadsbasis. Det ble gjort kjempejobber i fjor, noe 

som vil lette årets arbeid betraktelig. 

 

Eventuelt. 

• Grendehuset må omregistreres til benevnelsen Flerbrukshus. Dette fordi det kan 

gjøre det enklere å søke om midler.  

• Husets funksjon blir den samme som alltid. 

• Videre må det utarbeides en ny utleiekontrak, da den gamle er utdatert. 

• Prosessen med å finne en ny ansvarsperson for utleie er i gang, Bjørnar følger opp. 

• Det er også kommet inn forslag/ønske om at gjerdene rundt skolen og lekeplassen 

males/beises, og at det kanskje kan etableres bocciabane, krokketspill, kubb ol. Vi 

tar dette i løpet av vårens/sommerens dugnader. 

 

 

Ref. Laila 


