
Styremøte 21.10 2020 
 
Deltakere: Lise, Espen, Ann Helen, Sissel Marie, Nora og Christoffer 
Ikke tilstede:  Jorun  
Referent: Lise 
 
Sak 1 
Tina (sekretær) har valgt å trekke seg fra vervet sitt  
Sissel marie (vara) trer inn i styret i stedet for Tina 
Sekretær oppgavene fordeles over styrets medlemmer fram til neste valg. 
 
Sak 2  
Glass 
Glass har blitt en stor kostnad og tatt mye tid for styret. Pga alle problemene med leverandøren 
som ikke kan holde lovnader, høye priser og usikkerhet med moms så har vi besluttet å nå 
sende de vi har på lager i stedet for å bestille inn nye som først bestemt. Disse blir pakket nå og 
mange blir sendt rett hjem til de som har fått premier og noen blir sendt til Nora som leverer ut 
på NKK Sandefjord. Det er fortsatt glass igjen til premier neste år men blir nok ikke like raust. 
 
Sak 3 
Budsjett 2020/21 
Mangler litt fra tidligere da vi ikke kan lukke spesialen enda så denne blir hengende litt til. 
Jorun og leder lager et forslag til budsjett som gjennomgås neste møte. 
 
Sak 4  
Japanerblad 
Betaler i dag dyrt for trykking med forsendelse 
Sjekker alternative leveringsmetoder bla bring. 
Tilbud fra nytt trykkeri på kun trykk  
Muligheter for å digitalisere noen nummer etterhvert. 
Endringer nå på adresselister, kun hovedmedlem får blad og adresser skal nå være oppdaterte. 
 
Sak 5 
Diverse/ eventuelt 

● Grunnkontingent NKK er foreslått økt til 700 til RS (sak 7a NKK RS sakspapirer) 
Styres standpunkt er at en økning er i og for seg greit om det så er snakk om  ca 100 - 
50 kr, ikke opptil 700 kr som foreslås. Ved en så stor stigning vil vi miste mange 
medlemmer. 
Om dette forslaget ikke modereres er styret imot. 

 
● Deltakelse på RS.  

Styret vedtar at vi sender Leder Espen. Espen legger ut sakspapirene til gjennomsyn og 
tilbakemeldinger 


