
Referat fra styremøte 20.09.2022 kl. 1900. 
Tilstede: Aase Jaksobsen, Knut Heimen, Heidi Krokmyrdal, Torgeir Pedersen, Stine-Sol Solvang. 

Meldt forfall:  Tone Riddersett, Trond Larsen, Vibecke Solli 

Ikke møtt:  Siri Knudsen. 

 
Sak 20/22 Årsmøte2023 

a) Nestleder Siri Knudsen flytter i november. Torgeir Pedersen rykker opp fra vara til Nestleder. 
b) Kasserer Tone Riddersett slutter som kasserer, da vervet ikke er forenlig med jobb. 
c) Årsmøte dato 21.mars. 2023 

Sak 21/22 Utsyr og servering NKK Tromsø 
Vedtak: De foreslåtte priser på utstyr og servering til NKK Tromsø vedtatt. 

Sak 22/22 Opprydding av kontor, oppsett av hyller etc. samt rydding av premierom. 
Det er behov for rydding både på kontoret og premierommet.   
Vedtak: Rydding/oppsett av hyller utføres av Torgeir, Heidi, Knut og Aase 

Sak 23/22 Telling av rosetter 
Aase og Stine har telt mesteparten av rosettene til THK i forkant av møtet. Heidi og Aase rydder inn.  

Sak 24/22 Rydde kontainer etter utstilling. 
Vedtak: Trond, Knut, Heidi, Aase, Torgeir, Stine m.fl. tar jobben. 

Sak 26\22 Lys og gjerde til nybanen 
BHG. Har ytret ønske om gjerde og lys til nybanen.  Styret diskuterte saken. Knut undersøker om lys. 
Tas opp på neste møte. Gjerde. Styret diskuterte forskjellige løsninger, utsettes til neste møte 

Sak 27\22 Gress til nybanen  
Vi kan få gress fra TIL, men Tromsø Kommune tillater ikke gresset lagt på sine områder. 
Vedtak:  Vi takr kontakt med Tromsø Kommune om å få lov til dette. 

Sak 28\22 Merking av huset / Røde Kors Kurs 
Vedtak: Aase tar kontakt med brann og redning om utforming og regler. To stk. husnummer kjøpes 
inn samtidig med innkjøp av hyller. Stine-Sol informerte om henvendelsen til Røde kors ang. kurs. Vi 
har for flere år siden besluttet at hjertestarter skulle avvikles, og den ble ryddet bort og skilt tatt ned. 

Sak 29\22 Reparasjon av mur  
Vedtak: Torgeir tar dette opp med FHG innen neste HS møte.  

Sak 30\22Medlemmer uten tilhørighet 
Lister er sendt ut og gruppene undersøker og gir tilbakemelding til Aase og Knut. 

 

Møtet avsluttet kl 21.00 

Referent:  Stine-Sol Solhaug 

 


