CBRC - styremøte
8.juni 2021 – kl.19.00
Sted: Klubblokalet
Tilstede: Kjell, Sidsel, Merete, Oddvar, Terje
Ikke tilstede: John-Olav, Birgith
NB: Styret møter representanter fra Sogndalen Blues & Rock Club kl.18.00 samme dag
Saknr
28/21

Sak
Valg av møteleder og referent

29/21

Godkjenning av innkalling og
referat fra 10.mai og 28.mai

30/21

Status i klubben

31/21

Forslag til booking-gruppa om
konserter for resten av året

32/21
33/21
34/21

35/21

Sette opp dato for å søke koronamidler
Arr. møte med Bragdøya Kystlag
ang. konsert 11.sept.
Sette opp strategi ifht. leie av
lokalet
Plan for sikkerhet og belysning
Avklare endring av interiøret

36/21

Kan vi risikere store tap med
30/70% på billettinntektene?

37/21

Selger vi promo/reklamemateriell
med fortjeneste?

38/21
39/21

Får klubbmedlemmer rabatt i
WEB-butikken?
Avtalen om studiotid hos Ole
Louis må reklameres for på
WEB-sida, og konkretiseres.
Skal kontakt formidles gjennom
klubben?
Hvilke fordeler har Ole Louis av
avtalen?

40/21

Hvilke tanker gjøres om hva vi
skal ha på WEB-sida?
Bør vi ha en redaktør?

Konklusjon
Møteleder: Kjell
Referent: Terje
Vedtok at møteledelse går på
rundgang
Begge godkjent
med kommentar til 15/21: Kjell
snakker med Dag
77 medlemmer
Saldo kr.53.700
Styret foreslår å tilby Billy Goat
den 30.oktober
November er fremdeles ledig –
forslag om julebord for styret,
med musikk
Søknadsgruppa møtes 5.juli, i
uke 27
Inviterer Kystlaget til møte 5.
juli kl.19
Styret tar dette opp med
medlemmer på neste
medlemsmøte
----Heidi oppfordres til å ta med
Birgitte på befaring
Vil være avhengig av
billettinntektene.
Min. kr.8.000 til bandet, kr.6.000
til CBRC (utgifter)
Mulig overskudd deles 70/30
Klubben selger med overskudd –
f.eks. kr.55,- pr.
t-skjorte
Ikke foreløpig – kun ved
kampanjer
Studiotid hos Ole Louis skal
reklameres for på WEB-siden
Avtalen er 1. låt gratis deretter 40% på timeprisen
Kontakt kan formidles direkte til
Ole Louis

Ansvar

Kjell/
Birgith
Kjell

Kjell
Kjell
Kjell
Kjell
Oddvar

Oddvar
Oddvar

Oddvar

Han får flere kunder
Etter hvert kan alle redigere på
WEB-sida.

Oddvar

Info til medlemmer?

41/21

42/21

43/21
44/21

45/21

46/21

47/21

Invitere Joachim for å drøfte
planer for bruk av lokalet,
skjenkebevilling, ønske om lydteknisk kursing, osv.
Se på mulige endringer i
vedtektene – bl.a. cbrc som
medeier i et AS, eventuelt kunne
slå seg sammen med andre, osv
Tid for medlemsmøte
Endre rutiner for nøkler (bl.a.
fordi Yonas vil bruke lokalet
2.juli kl.18)
Rutiner for bruk av utstyr og
instrumenter

Oppfordre brukere av lokalet til å
bli medlem i klubben
Eventuelt
- Promo-materiell
-

Oppvaskmaskin

-

Spørsmål om å betale
medlemskap for våre tre
unge musikere
Timeplan for bruk av
lokalet
Ønskelig med en person
til med på promo-tur

-

48/21

TM/REF

Info til medlemmer, f.eks.
referater fra møtene må ikke
omtale personer med fullt navn
Allerede innlagte «legendariske»
musikkvideoer blir forandret til
«anbefalte»
Joachim ønsker ikke å søke
skjenkebevilgning, og han har
allerede lyd-teknisk kunnskap.

Kjell

Oddvar jobber med saken

Kjell

Medlemmer inviteres til møte
30.august kl.18 i klubblokalet –
med musikk
Vi har 5 nøkler og Yonas blir
låst inn av en av oss i styret.
Han blir også bedt om å tegne
medlemskap for å bruke lokalet
Det lages et dokument, til bl.a.
oppslag, med rutiner for bruk av
instrumenter, utstyr og lokalet.
Brukere av lokalet får det også
tilsendt på e-post
Brukere av lokalet får en muntlig
oppfordring av
styremedlemmene om å tegne
medlemskap

Kjell

Klubben spanderer t-skjorte til
John-Olav
Oppvaskmaskin og kaffemaskin
kjøpes inn av klubben. Huseier
orienteres om dette.
Styret sponser medlemskap
Kjell legger dette inn på WEBen

-

Møte med huseier

Forespørsel ut på e-post til
medlemmer, med ønske om
kvinnelig medlem
Avtaler mandag 14.juni

-

Navn på eventet 25.sept.

«110 år i bluesens tjeneste»

Neste møte

Terje

28.juni

Kjell

Kjell

Kjell

