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Styremøte
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Neskollen skole
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Styret

Jostein

Til stede:

Per, Irene, Cordola, Knut Arne, Sjur, Børge, Magne og Jostein.
Ikke til stede:

Sak Notat
nr.
Innmeldt sak til årsmøtet:
Innen fristen er det fremmet en sak som ønskes lagt frem for årsmøtet:
------------------------------------------------------Initialt forslag om differensiert medlemskontingent bortfaller, men
subsidiært ønskes følgende tatt opp til avstemning:
Medlemsavgiften settes ned til kr 2000,00 per år.
Dette er mer i samsvar med indeksregulering de siste årene og type
arbeidsoppgaver som er pålagte mot Nes Kommune.
------------------------------------------------------Etter diskusjon og gjennomgang i styret gis følgende tilbakemelding:
------------------------------------------------------Ditt forslag er drøftet med styret og vi er av den oppfatning at forslaget slik
det fremstår idag ikke kan stemmes over.
Grunnen til det ligger i at forslaget ditt er kun en liten del av et stort budsjett.
Styret forplikter seg til å legge frem et komplett budsjett iht vedtektenes
paragraf 6.3. Budsjettet skal også være tilgjengelig i forkant av årsmøtet. Vi
kan derfor ikke se at det kan gjennomføres et valg der man godkjenner et
budsjett med kun kontingent som post.
Ønsker du komplettere forslaget ditt med dette så hører vi fra deg. Styret
kommer til å bruke første del av møtet for at forklare pengebruken og vårt
fremtidige kostnadsnivå i detalj.
-------------------------------------------------------

Ansvar

Frist

Møtereferat
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Sak Notat
nr.

Ansvar

Frist

Forberedelse – gjennomgang av presentasjoner til årsmøtet:
Skolens fasiliteter med projektor i foajeen ble tatt i bruk. Det vil bli
nødvendig å snu årsmøtelyden i forhold til samlingsstedets tidligere
innretning, men med et mer tilfredsstillende og profesjonelt AV-utstyr til
avviklingen.
Rask gjennomgang for å se tidsbehovet og evt. rom for justeringer av det som
skal legges frem fra styre på årsmøtet.
Årsberetningen ble lest, og Jostein ga den presentasjonen han hadde fått
etablert med bistand og viktige innspill fra Magne, over kostnadsutviklingen
på sikt, mens Irene gikk gjennom sin presentasjon av regnskap og årsbudsjett.
Møtet avsluttet etter en vellykket gjennomgang, som samtidig utløste behov
for enkelte justeringer og forbedringer av presentasjonen med kostnadsbildet
fremover.
Styret ble enige om å møtes senest 1 time før årsmøtets start, for avsluttende
gjennomgang og klargjøring av møtesalen.
Neste styremøte
Berammes etter årsmøtet, med nyvalgt styre.
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