Referat fra styremøte i Minnesund Vel, 31.05.16 på Dorrstua.
Tilstede: Britt Elin Stensmo, Stein Åge Lysgård, Kjell Sandholt, Rigmor Nilsen,Fred
Fransson og Ingunn H Sørlie.
Referat:
Sak 1:
Sekretærfunksjonen utvides til at Jon og Ingunn deler på jobben. Vi må få tilgang på
hjemmeside og adm.bruker på FB. - INGUNN
Sak 2:
Vedtak om innkjøp av PC og eventuell skriver/scanner. –KJELL
Stein sjekker først om han har skriver – STEIN
Sak 3:
Vedtak om bestilling av banner fra Reklamehuset, som bl.a. skal henges på brua ved
«Skiblander minutt for minutt» 12.07.2016 Også til senere bruk ved arrangementer.Pris
+/- 6500,- - INGUNN
Sak 4:
Sommerfesten avlyses og utsettes til juleavsluttning. Ole sender ut beskjed til Tur &
Arr.kommiteen -FRED
Sak 5:
12 juli -16 «Skiblander minutt for minutt» Det må oppfordres til og kaste blomster fra
brua, stille opp med flagg etc. Legges ut på FB og informere FAU –INGUNN
Lage plakater til oppslagstaver -JON
Sak 6:
Vellet må ha en formening om hva ny bru skal hete. Det er kommet forslag om
-Minnesund Jernbanebru
-Minnevika bru –ALLE/STEIN
Sak 7:
Mjøstråkk –Eidsoll kommune har sendt innstilling til Jerbanverket om og legge asfalt.
Sak 8:
Nabbedag blir 28.08.2016 Annonser og plakater må ut før skolestart –INGUNN

Sak 9:
Pilgrimshytte ved Fløyta. Ole og –FRED holder tak i denne saken. Hvor, hva og når.
Sak 10:
Pavlijong på skolen. FAU må ordne faste griller, som Vellet betaler for. FAU/Rektor må
sette opp informasjon om at grilling inne i pavlijongen er farlig.
Det må settes opp hvem som står ansvarlig for utleie,rydding etc. FAU eller skole. Tar
dette på møte med FAU 08.06.2016 –INGUNN
Sak 11:
Sjekk om hvordan det ligger ann med relkamefilm. –INGUNN
(Innkomne saker)
Sak 12:
Vellet har blitt forespurt fra Shelter MC på Vestheim om samarbeid vedr. Quiz . Shelter
MC ordner quiz,servering og lokaler. Vellet trenger kun og ordne premiering.
«Feiring» må kontaktes om vi kan samarbeide vedr.datering av Quiz kvelder, så det ikke
sammenfaller på samme datoer.
Vellet stiller seg positivt til dette, men kravet må være at navnet til Minnesund Vel
fremkommer ved arrangement.
Vi trenger en terminliste på når det holdes quiz, ca. 6 mnd fremover.
Forslag om at Ole tar ansvar for samarbeidet. –FRED snakker med Ole.
# NESTE STYREMØTE ER SATT TIL 24.08.2016 KL. 19:00
Innkalling - STEIN

