PROTOKOLL
Styremøte onsdag 19. juni 2013, kl 17.30
Søgne Frivilligsentral
Tilstede:
Marit Schaldemose, Jan Fredrik Knutsen, Torhild Vike Ihlen, Edith Leland, Rachel Caroline Papa
Forfall: Jeanette Kleivset, Inger Johanne Langlo
Følgende saker forelå til behandling:
SAK 34/13

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Godkjent

SAK 35/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREMØTE 17.
APRIL
Protokoll er sendt på mail og det har ikke kommet merknader

Vedtak:

Godkjent

SAK 36/13

HALVÅRSØKONOMIRAPPORT

Vedtak:

Godkjent

SAK 37/13

BUDSJETT FOR SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET
Frist for søknaden er 30. juni. Vi må også skrive under på regnskapet fra i fjor
som sendes med søknaden.
NB: det har kommet endringer fra Kulturdepartementet og de krever ikke
lenger hverken underskrevet regnskap eller budsjett for neste år.

Vedtak:

Rachel jobber videre med budsjettet og legger frem forslag til budsjett for
2014 i november 2013

SAK 38/13

SØGNEDAGENE 4-6. JULI. SKAL VI DELTA?
Eventuelt sette opp stand hvor vi har litt internasjonal mat og info om Søf

Vedtak:

Styret besluttet at vi setter opp stand torsdag 6. juli. Rachel kontakter
handelstandsforeningen for booking av plass og kontakter frivillige og
deltakere fra flerkultur som kan være med å bidra med internasjonal mat.
Rachel lager også en turnus slik at vi kan dele på å stå på standen

SAK 39/13

KAN EIERNE KOMME MED SMÅ VIMPLER/BORDFLAGG SOM
KAN HENGES OPP UTENFOR KONTORET?

Vedtak:

Rachel kontakter eierne og ber om de kommer med vimpler/flagg fra sine
organisasjoner

SAK 40/13

LOGOSKILTET SOM ENNÅ HENGER PÅ MESTA MÅ HENTES
Hvem kan hjelpe? Har fått melding fra Torbjørn om at han kan hjelpe.

Vedtak:

Rachel og Torbjørn tar seg av saken

SAK 41/13

ORIENTERING
- 6 nye frivillige (besøk, nettverk, flyktningguide, eldre)
- 1 flyktning vil begynne å komme fast på fredager. 2 timer på Sos og 2 timer
på kontor.
- ICE nett er avbestilt da vi nå er koblet opp til kommunens nett.
- 56 stykker, flyktninger og frivillige var på tur til Ny-Hellesund lørdag 1.
juni
- Rachel og Edith drar på regionkonferansen i september.
- Bestilt kopper og t-skjorter med frivilligsentral logo.
- Rachel var på omsorgssamling (Røde Kors) på Gardermoen 29-31. mai.
Kort info om denne.
- Rachel var i Oslo på delegatevaluering 11-12. juni. Kort info om denne.

SAK 42/13

EVENTUELT
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Fra: Gustav Skretting[Gustav.Skretting@sogne.kommune.no] Dato: 27.06.2013 15:00:14 Til:
Postmottak Tittel: VS: Protokoll Søgne Frivilligsentral styremøte 19. juni
Reg. inn i ephorte.
Hilsen Gustav.

Fra: Søgne Frilvilligsentral [mailto:post@sogne.frivilligsentral.no]
Sendt: 27. juni 2013 14:37
Til: ingjolan@online.no; ed-lelan@online.no; 'Jan Fredrik Knutsen'; 'Kleivset'; marit.schaldemose@vabb.no;
Torhild Vike Ihlen
Kopi: lizzmikk@online.no; atljfosse@gmail.com; annlisch@vabb.no; irene@sognemenighet.no;
arthur@sogneelektriske.no; Torbjornsyvertsen@hotmail.com; 'Erik Lølandsmo'; maryann@oasen.org; Gustav
Skretting; Åse R Severinsen
Emne: Protokoll Søgne Frivilligsentral styremøte 19. juni

Hei styret og eiere,
Vedlagt siste protokoll fra styremøte før sommerferien.
Til eiere: Vi ønsker oss at dere sender oss et flagg, vimpel eller annet logomateriale som vi kan sette opp,
henges opp ved frivilligsentralen sitt kontor.
Styret tenker at det er positivt at vi på en god og tydelig måte markedsfører alle lag og foreninger som er
eiere
Forhåpentligvis vil dette bidra til at enda flere melder sin interesse!
Frivilligsentralen tar ferie 18. juli og åpner opp dørene igjen 12. august.
God sommer!
Jeg ønsker deg en strålende dag!
Med vennlig hilsen
logo_lokal_grønn_mail

Rachel Caroline Papa
Daglig leder
Søgne Frivilligsentral
Mail: post@sogne.frivilligsentral.no
Mob: 48295812
Web: www.sogne.frivilligsentral.no
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