
Referat styremøte 22/1-2014:!!
Styremøte Farsund Byforening 22/11:!!
Til stede: Gunhild, Cato, Boa, Reidar, Jarl.  Meldt forfall: Eva, Hanne.!!
Saker:!!
    Årsmøtet: lokaler på plass, musikk booket, kaffi og kaffimat ordnes!
    Valg: valgkommiteen v/Kristian og Tina jobber godt med saken!
    Årsberetning: Jarl sitt utsendte forslag ble godkjent!
    Regnskap: rask gjennomgang av tallene (ikke revidert enda)!
    Gjennomgang av Jarl sitt utsendte budsjett, ble godkjent!
    Enighet at Jarl setter inn en påminnelsesannonse 10/2.!
    Bygningsvernprisen: enige om verdig vinner! Jarl lage begrunnelse.!
    Styret innstiller til årsmøtet på at kontingent forblir uendret.!
    Styret uttrykte enighet med forslaget om navneendring fra ”formann” til ”leder”.!!
Jarl!!
*******************!
 Foreløpig agenda:!
- Opplegg årsmøtet som er 11.februar:!
     * Valget styres/ordnes av Kristian Rudjord/Tina Bringslimark. Disse er ikke på valg: Cato og 
Reidar fordi de skal sitte 1 år til, alle andre er på valg!!
     * Styret innstille på eventuelt innmeldte ekstrasaker (ingen mottatt så langt).!
     * Styrets innstilling kontingent!
     * Rask gjennomgang av årsberetning som Jarl har sendt rundt samt ligger på hjemmesiden 
under "Årsmøte 2013"!
     * Rask gjennomgang av regnskapet !
     * Enes om forslag til budsjett (er distribuert til styret).!
     * Avtale kjøreregler/aksjoner etc til årsmøtet!
     * Alle må tenke gjennom verdig kandidat til bygningsvernprisen. Aksjon alle: send inn forslag 
til kandidater til Jarl innen 18.jan!!!!!!!!!  Jarl så distribuere kandidatene.!
Annet????!!!
Hva med saken fra siste årsmøte (og årsmøtet før det også):  Kommentar fra møtedeltaker: 
Ikke alle medlemmene har fått innkalling. Mange bor utenbys og burde fått brev i posten. 
Kommentar notert.!
Kommentar Jarl til dette: jeg synes personlig at email til de medlemmene hvor vi har den adressen 
(sendt ut 13/1), oppdatert hjemmeside og Hanne legger ut på Facebook burde holde. Kun Gunhild 
har meldt tilbake så langt, hun er enig.!!
Gunhild har booket Baches Bu til årsmøtet, skaffer litt musikk til innledningsvis samt noe kaffimat. 
Edmund Stave kommer fra handelstandsforeningen for å snakke om områder for samarbeid 
mellom disse 2 foreningene og hvilke områder som kan være kontroversielle.!!
Jarl sendt email 13/1 til alle med emailadresse om årsmøtet og bedt om innmelding ekstrasaker 
innen 1/2.!
Jarl ordne annonse om det samme i Farsunds Avis.


