
 
 
 

 
Referat fra styremøte nr. 4 -  2016-06-17 
 
Avholdt: 10.05.16 hos Freddy 
 
Tilstede på møte: Freddy, Hilde, Nanne, Per Kristian og Anne 
 
 
 
Sak nr 1: Godkjenning av referat 

- referat fra styremøte legges ut på facebook etter at styret har godkjent (Anne la ut sist 
referat før den var godkjent av styre) 

- møte med Raymond Johansen utsettes til 25.05.16 
- Byvåpenet: det arbeides fortsatt med saken 
- Referat fra forrige styremøte godkjennes 

 
Sak nr 2: Post og økonomi 

- økonomi tas opp i neste styremøte: obs. ny dato22.06.16 
- post er lest opp og registrert 

 
Sak nr 3: sommeravslutning 

- På terrassen hos Freddy, kl 19 
- Styremøte i forkant, kl 18 
- Nanna ordner reker og hvit vin med tilbehør 
- Anne inviterer underkomiteer (noe Freddy overtar/avlaster Anne) 

 
Sak nr 4: referat fra møte med ordføreren v/Nanne og PK 

- styret la frem syn/ønske om å kunne bruke Bystyresalen og om å gjøre om denne til et 
type kulturhus 

- ordføreren spør om behov og får tilbakemelding om positiv respons fra ungdommen 
som ønsker et lavterskel tilbud, et samlingssted og aktiviteter 

- det formidles et ønske om å skape større liv og aktivitet i kunstnerbyen; bruk av gamle 
bygninger for å opprettholde kultur/aktivitet i kunstnerbyen  

- det presiseres at det planlegges å organiseres med voksen tilsyn 
 
Sak nr 5: Områdeplan 

- det er blitt anbefalt å samle inn innspill fra andre foreninger 
- Freddy tar kontakt med andre foreninger for innspill for å få til en større helhet 
- Nanne kontakter kunstnere om ”kunstnerbyen” til områdeplanen 

 



 
 
 
 
Sak nr 6: Eventuelt 

- nytt styre er godkjent i Brønnøysund 
- prokura og signatur må avklares 
- Vedtak: Formann og kasserer tildeles prokura og signaturrett 
- 15.06.16 er det dugnad i badeparken: dette settes opp på tavlen og legges i fb og på 

Portalen 
- T-skjorter: Atle har fått hele lageret. Forslag om at Kiwanis selger disse på 

Åsgårdstrandsdagene. 
- Nanne ønsker å sette opp blomsterkasse i busskur i Åsgårdstrand. Naboer blir spurt 

om å vanne disse. 
  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Anne E. Lundh 
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