
Referat fra styremøte lørdag 17. november 2018
Tilstede : Helga,Laila,Bjørnhild (OBL), Gunhild og Borgny

Jorunn fra kontoret.
Forfall:Kari,Nanna og Kjersti (OBU)

53/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

54/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. september.

Vedlegg:
Protokoll fra styremøte 4. september.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 4. september godkjennes.

55/18 Gjennomgang av ledermøte 17.-18. november.
Lørdag:
Kl.12.30 Oppmøte og registrering med kaffe og rundstykker
Kl.13.00 Leder ønsker velkommen
Kl.13.15 Liv Grøtte fra NBK. Tema: Juridisk hjelpetelefon og saker fra NBK
Kl.14.15 Ingrid Lamark.Prosjektleder for Tradisjonsmatskolen.
Kl.15.15 Pause
Kl.15.45 Rundt bordet prat. Miks mellom lokallaga

-medlemsverving
Kl.17.00 Krafttak mot kreft v/Morten Midtby fra kreftforeningen
Kl.17.30 Oppsummering og avslutning dag 1
Kl.18.30 Vi samles i baren
Kl.19.00 Middag

Søndag:

Kl.08.00 Frokost
Kl.09.00 Møtestart ved Nestleder
Kl.09.15 Oppsummering av “rundt bordet”

-medlemsverving



Kl.10.15 Pause med utsjekk fra rommet
Kl.10.45 Besøk fra Ment,Fåberg
Kl.11.30 Besøk på Lilleputthammer,Barnebokbyen
Kl.12.45 Oppsummering og avslutning v/leder

56/18 Arbeidsoppgaver i forbindelse med ledermøtet.

Lørdag, 17.11.2018.
Borgny og Bjørnhild tar registreringen.
Laila: Åpner og ønsker velkommen.
Laila : Presenterer Liv Grøtte og takker henne etter foredraget med boka vår.
Borgny : Presenterer Ingrid Lamark og takker og gir bok.
Gunhild : Presenterer «rundt bordet prat».
Laila : Presenterer Morten Midtby, og takker med bok.
Helga : Oppsummering av dag 1.

Søndag 18.11.2018.
Helga : Møtestart.
Gunhild : Oppsummering av «rundt bordet prat».
Borgny : Presenterer Ment og takker etter foredraget og gir dem boka vår.
Helga : Presenterer omviserne på Lilleputthammer og takker med bok etter
omvisningen.
Laila : Oppsummering og avslutning.

57/18 Orientering etter årsmøter i lokallagene

Styremedlemmer orienterer om årsmøter de har deltatt på.
Borgny: Dovre: Veldig mye aktivitet, og god stemning!

Tretten:God aktivitet, savner mere kontakt med OBK.
Lesja: God aktivitet! Og bør få skryt for studieringen med oppdeling av hjort,
og tilberedning av den.
Ruste: God aktivitet oo god stemning!

Gunhild: Brandbu: Mye aktivitet.
Torpa: Mange medlemsmøte, itillegg til mye annen aktivitet. God stemning!

Helga: Øyer stor aktivitet. Godt
Laila: Kolbu:Strever med å få leder/styre



Vestre-Toten;Aktiv lag!
Eina: Vil legge ned. Men dette er en prossess. Sliter med å få styre.
Vardal: Fortsatt mange medlemmer, god aktivitet.
Biri: Møte først med Nan Ringen. Aktiv lag!

58/18 Årsmøte 2019

SOS barnebyer ønsker å komme på årsmøtet,Laila kontakter de og ønsker de
velkommen.

Aleris vil komme å snakke om fosterhjem og beredskapshjem,Laila kontakter de og
ønsker de velkommen.

Nanna har fått ja fra presten.

59/18 Eventuelt
Nestemøte: Tirsdag 8.1.2019

Ref.Borgny


