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Anita I har snakket med RR ang de
eiendeler hun besitter om hører
foreningen til, men som hun ikke vil
overlevere. Flere purringer har blitt
sendt av styreleder.

Tore har sendt en siste purring,
deretter går det til rettslig inkasso.

SAK 2/3

Budsjett-utkast for 2020.
Hvor mye skal Pekaill benyttes og
til hva?

Tore mener at denne posten ligger lavt
i budsjettet og at de skal ha et 12 mnd
engasjement. AnitaER er bekymret for
de høye personalkostnadene totalt,
men er enig i at det må satses skikkelig
nå for å oppskalere foreningen igjen.
Pekaill skal i hovedsak benyttes for å
promotere foreningen, få inn flere
medlemmer, og få på plass et bredere
samarbeid opp mot de politiske
organer.
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Årsmøtet i April. Pga av viruset, er
det forsvarlig å arrangere dette?
Må vi se på andre løsninger?

Vi satte ny dato 20.06. og finner en
digital løsning. Alle er enige i at vi da
heller får komme tilbake med et sosialt
arrangement, så snart det lar seg gjøre.
Et fagseminar for medlemmene på
høsten f.eks.
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Årsmøtet program/agenda

AnitaER (AR) ferdigstiller
resultatregnskapet og sender over til
revisor.
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Innrapportering til Helsedir.

Sliter litt her. RR vil ikke gi fra seg viktig
info om aktiviteter 2019. AR har bedt
om utsettelse til 01.mai.
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Utsendelse av URO,
distribusjonsliste

Lista er sendt rundt til alle og klar.
Sendes ut etter påske.
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Regnskap for 2019.

Er ikke ferdig ennå. Julia har fått
korona, men nå har en ny tatt over og
tallene kan snart hente ut.
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Orientering om medlemstall

Det er 116 stykker som ikke har betalt
etter purring, men heller ikke meldt seg
ut. 154 har betalt. totalt: 270 stykker.

SAK 9/3

Sende ut purring på RR sin faktura

Er allerede gjort og den er fortsatt ikke
betalt
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Tore og Anita R har hatt møte med
regnskapskontoret for å se på de
høye kostnadene

De vil komme med et nytt tilbud.
Samarbeidet fungerer godt, så det
hadde vært fint å beholde de. AR følger
opp saken.

