Styremøte i FFM Trøndelag 31.05.2017
Møtested: Kjells kro, Levanger
Tidspunkt: 17:00 – 19.30
Tilstede: Guro Skjetne, Mette Nonseth Lars Bruun, Anne Berit Alstad, Runar Musum, Nynke
Feenstra og Caroline Aunvik

Saksliste
Sak 17/17
Orienteringssaker
Driftstilskudd for 2017 fra NTFK på 7740,- Vi har fått 50% av grunnbeløp. Hvorfor?
Saksbehandler Tove Helland Pedersen. Lars ringer og undersøker saken.
Friluftsrådenes landsforbund har en pott fra miljødirektoratet til et friluftslivskurs ifht «Klart
det går» Et kurs for voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelser
Søknader behandles fortløpende. Vi søker, og undersøker hva vi må kunne for å holde kurset
selv. Vi ser positivt på dette da det er et tiltak direkte rettet mot barn og unge.
Kurs -praktisk seminar Universell utforming(uu) 14.juni på Scandic Lerkendal. 09.00-16.00.
Guro melder seg på.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 18/17 Arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i styret
Leder: Innkalling til styremøter, lede styremøter, oppfølging av nettsider, lede styremøtene,
likemannsarbeid, følge opp aktiviteter etter avtale.
Nestleder: Likepersonsarbeid, søknader og rapporter. Være stedfortreder ved leders fravær.
Ansvar for ungdomsrådgiver, Funkisansvarlig.
Økonomiansvarlig: Regnskapsføring, Budsjettarbeid, følge opp frister ifht søknader om
tilskudd o.a.
Sekretær: Referatskriving av styremøter, oppfølging av e-post, ajourføring av medlemslister
(mailen inneholder e-postadresseliste), utsending av invitasjoner. Oppfølging av postjournal.
(Post blir scannet og sendt til oss på e-post)
Styremedlem: Bingokontakt.
Vara: Får ansvar etter behov.
Vedtak: Vedtatt

Sak 19/17
Økonomi
Lars gikk gjennom status pr 30.05.2017

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 20/17

Aktivitetsplan 2017

Familieparken: 12-13.august. Budsjett til orientering. Reservert 5 hytter og 3
rom. Antar at det kommer ca 25 stk. Kostnad på 18000,- Egenandelspris voksen og barn.
Invitasjon sendes ut så fort det lar seg gjøre.
Pizzakvelder: Har hatt på Levanger, Namsos, Stjørdal og Trondheim. Nye
kvelder arrangeres til høsten. Datoer blir satt etter sommerferien. Pizza i Namsos i forbindelse
med Oasen.
.
Ungdomssamling: Mette tar kontakt med foredragsholder ang pris ol. Øvre tak
på kostnader ca 30000,Høsttur: Åre. Sender mail og får bekreftelse fra Holiday. Videresender
informasjon.
Temakvelder: En temakveld og tema på årsmøtet. Vi ønsker gjerne å holde
temakvelder, men vi trenger tema og samarbeidspartnere i andre organisasjoner for å
nå flest folk. Vi ønsker forslag til temakvelder. Legger ut forespørsel på facebook.
Vedtak for aktivitetsplanen: Vedtatt

Sak 21/17
Bingo
Kake ble levert og det ble bra. Neste dato er 19.november. Runar har kontroll.
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 22/17

Månedens organisasjon, Sykehuset Levanger

FFM-T er månedens organisasjon i juni/juli/august. Guro har bestilt
brosjyrer/medlemsblad/rollup. Vi må fordele vakter der vi går innom og sjekker/etterfyller.
Kjøpe inn twist/servietter(duk) osv??
Vedtak: Guro, Mette og Anne Berit møtes for å rigge stand kl 16.00 i morgen. Vi kjører
Quiz, og kjøper inn kopper med logo til premie.

Sak 23/17

Styremøter 2017

Vi må sette datoer for styremøter i år. Vi møtes på skype, og neste live-møte blir på Åreturen.
Vedtak: Onsdag 30.08.2017 kl. 20.00 Skype (Likemannskurs 45 min)
Onsdag 06.09.2017 (Likemannskurs 45 min
Onsdag 04.10.2017 kl 20.00 Skype
Onsdag 22.11.2017 kl 20.00 Skype (vi planlegger vårens møter)

Sak 24/17 Eventuelt
NTE -laget mitt. Lars nominerer oss, så får vi se om vi blir med.
Ffmt har vipps, så arrangement kan betales via vipps.

