Referat fra ekstraordinært møte 25.02.20
Tilstede;
Kjell Mersland, Terje Meland, Tore Ingar Austad, John Olav Nilsen, Sidsel skadberg og Merete
Lindtner (referent)
CBRC er nå registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret.
Terje orienterer om hvordan ulike styrer skal opptre.
1. Første møte etter årsmøtet; konstituert møte, hvor det legges planer og beslutter hvem som
skal inneha hvilke oppgaver og verv.
-Innspill fra Tore Ingar; reagerer på hvordan roller har blitt delegert til ulike personer i styret.
Han spør om det har vært manglende tillit til de som allerede sitter i styret og at det derfor er
nye personer i styret som har fått ulike roller / funksjoner.
Terje viser til årsmøtet.
-John-Olav spør om Kjell har noe imot at Tore Ingar er nestleder.
Kjell spør Tore Ingar om han vil kunne klare / har ønske om dette.
Diskusjon rundt dette. Enighet om at vi nå samler alle gode krefter og at vi drar i samme
retning, til beste for klubben.
Vi stemmer på følgende
*Leder: Kjell fortsetter som leder. Enstemmig
*Nestleder: Tore fortsetter som nestleder, Merete Lindtner går ut av denne funksjonen.
Endring fra forrige referat. Enstemmig.
*Sekretær; Merete fortsetter som sekretær. Enstemmig.
*Bookingansvarlig; Kjell, Terje og Merete støtter Kjell og samarbeider med han i dette
arbeidet. Enstemmig.
*Teknisk / rigg; Terje og Tore har ansvar for dette. Enstemmig.
*Økonomiansvarlig: Bodil Torvik er forespurt, men trekker seg. Hvem påtar seg dette
ansvaret? Alle sjekker i egne nettverk, og kommer med forslag! Enstemmig.
*Billett / inngang; Vi bruker betalings-/billettsystemet Izettle, John-Olav har ansvar, med
støtte fra Sidsel, og skal lære oppe de andre i styret, for å sikre avlastning/felles ansvar.
Enstemmig.
*Cardskipper; Tore ansvar for å hjelpe medlemmer med bruk av Cardskipper, han kaller inn
til et medlemsmøte / inviterer til et møte i forkant av en konsert, slik at de som ønsker det
kan få en innføring i bruken av denne.
*Sidsel: ansvarlig for mingling/billetter, etc…. Enstemmig.
2. Hvordan kommuniserer vi i chattegruppene til CBRC;
-Vi holder oss til saklige diskusjoner som handler om klubben og informasjon som skal ut til
alle. SKJERPINGS TIL ALLE ! Enstemmig.
3. Alle i styret kan ta med seg en gjest (rødt stempel), gratis. Enstemmig.
4. Medlemmer fra andre bluesklubber kommer inn til medlemspris.
5. Vennskapsklubb; Kjell orienterer om at han har dialog med vokalisten Jan Edvard i Reggars Blue
DK, han sier at Aalborg Blues Forum ønsker å bli vennskapsklubb med CBRC. Utrolig hyggelig !

6. VistaPrint: Kjell informerer om mulighet for T-skjorter med logo- alle er interessert i dette. Terje
spiller inn at han ønsker / foreslår kortarmet skjorte. Det blir dyrere. Merete foreslår at vi har Tskjortene klare til Ung Blues 15.05.20, og at vi alle bruker disse på eventen.
7. Alle oppfordres til å dra til Notodden !! (-: Vi stiller I ALLE FALL med 80% oppmøte; Terje, Kjell,
Sidsel og Merete (-:
8. Forslag fra Kjell: Etter sommeren får bandene 8000,-

