
Referat fra styremøte tirsdag 8. januar 2019
Tilstede: Laila, Kari,Helga, Gunhild, Nanna,Borgny og Bjørnhild (OBL)
Frafall: Kjersti (OBU)

1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent.

2/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. november 2018

Vedlegg:
Protokoll fra styremøte 17. november.

Protokoll fra styremøte 17. november godkjennes

3/19 Gjennomgang av året 2018
Vi så litt på året 2018.
Vi ønsker å være til stede for lokallaga.
Antall medlemmer har gått ned med ca100 siden 2015 , og det er forskjellige grunner
til dette.

4/19 Verveuker 5, 6 og 7
Laila sender ett lite brev til alle lokallag og gir de hver sine dager i verveukene der de
skriver litt om lokallagene og aktivitetene sine. Dette legger de ut på FB siden sin,
eller sender til Borgny på mail/sms. Borgny deler/legger dette ut på FB siden til OBK,
og lager nettsak på sida til OBK.
Vi oppfordrer også å ta i bruk vaffelkortet, slik det står om i tipset fra Anne Marie
Hvattum.

5/19 Synliggjøre lokallagene
Se sak 4/19



6/19 NM i potetskrelling i 2019
Vi har fått henvendelse fra Sanna i Hedmark BKL.
Bjørnhild er vår kontaktperson i OBK.
Helt på jordet arrangerer, og kanskje det blir flere steder i 2019. Dette videresender
vi til det nye styret.

7/19 Årsmøte på Gomobu
Varsel om årsmøte ble utsendt 13. desember 2018.
Og det sendes ut innkalling etter møtet.
Kjøreplan kommer når Jorunn har den klar.

8/19 Årsmelding
Fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med årsmeldingen for 2018.
Anne Irene spør etter reklamer.
Vi gikk igjennom regnskap 2018 og forslag til budsjett 2019

9/18 Lokallagets pris
Lokallagets pris er på kr 1.000,-. Det er styret som bestemmer hvilket lokallag som
skal få prisen, og den deles ut under årsmøtemiddagen.
Styret bestemmer hvilket lag som skal få den på styremøtet i forkant av årsmøtet

10/18 Positivprisen
Vi har pr 2. januar mottatt en søknad.
Vi oppfordrer lokallagene til å sende inn forslag!
Vi bestemmer hvem som får den via mail før årsmøtet.

11/19 Orienteringssaker
Vi har mottatt julehilsen fra vår kontaktperson i NBK - Jorun Henriksen
Laila leste julekortet fra henne.

Vi har mottatt e-post med informasjon om Simen Almås som er en av Norges fremste
foredragsholdere. Denne videresender vi til neste styret.



12/18 Eventuelt
Helga har fått innkalling til årsmøte i OBU, hun kan ikke, men Gunhild som vara kan
reise.

Ref. Borgny


