CBRC – styremøte 10.05.2021
Tilstede: Kjell, Merete, Sidsel, Oddvar, John-Olav, Terje
Ikke tilstede: Birgith
Møteleder: Kjell
Referent: Terje
Saker
13/21 Godkjenning av innkalling og
referat frå 03.05.21
Status CBRC og informasjon
14/21 (bekledning/pins, promo, osv)
Sak frå forrige møte:
15/21 Forslag: Trykke motiv fra et
av Dag sine bilder på tskjorter
Sak frå forrige møte:
16/21 Yonas Boujar ønsker å drive
kurs i øvingslokalet:
etablering av band
Sak frå forrige møte:
Visjon om klubbkveld, gjerne
17/21 med salg av alkohol, og vi
undersøker om noen har
skjenkebevilgning vi kan
bruke
Sak frå forrige møte:
18/21 Heidi Ringstad kan inviteres
ned for å se på muligheter for
hyggelig innredning
Sak frå forrige møte:
19/21 Ønskelig med hyppigere
styremøter
20/21 Booking avtaler/priser

21/21 Invitasjon til Songdalen
bluesklubb
22/21 Web-sida - forbedring

Konklusjon
Godkjent
Pt.74 medlemmer. Saldo: kr.63.000,Søker nye Coronamidler i juni
PR: 16 t-skjorter + 15 pins er bestilt
Promo-tur etter noen konserter

Ansvar
Kjell/
Birgit

Dag er positiv og ser på saken

Oddvar

Yonas kan møte oss på fredager – blir
invitert til møtet fredag 28.5.

Kjell

Intensjonen vår er å stimulere til et
blues/rock-miljø: øvingslokalet
(«klubblokalet»?) åpent 1 kveld i uka;
jam, video, musikk, medlemsmøter.
Etter hvert servere alkohol – sjekke
muligheter med bevilgningskontoret.
Kanskje i tillegg leie lokalet over ? –
snekre utkast til forretningsplan
Heidi inviteres til øvingslokalet,
vurderer mulig innredning og
presenterer mulige kostnadsoverslag
Forsøker med møter hver 3.uke
framover – med mulighet for å avtale
andre tider hvis nødvendig
Klubben trenger en strategi ifht.
honorarbetaling – foreløpig konklusjon
er 70/30 fordeling av billettinntekter,
og med minstegaranti på kr.8.000,Sende invitasjon til møte og dialog
omkring et mulig samarbeid
Undersøke om sakspapirer fra møtene
våre kan legges inn på web-siden.
Konsertplaner legges inn og
nedtelleren startes mot første konsert.
Legge ut linker til konserter,
anmeldelser, o.l.

Alle
Terje
Kjell
Oddvar

Alle
Alle
Kjell
Kjell
Kjell
Kjell

23/21 Info Ung blues

24/21

Eventuelt
 Medlemsmøte

Snakke med Nikolai, Espen og
Joachim om bruk av øvingslokalet
kontra medlem i klubben.
Nytt møte i Ung Blues 24.mai

Merete/
Terje

Aktuelt i øvingslokalet/klubblokalet –
dato settes på neste møte

Alle
Kjell



Melding til huseier

Mangler lys i trappa, trenger passord
til wifi



Endre vedtekter

Oddvar studerer våre vedtekter for å
finne punkter som må endres – sak på
neste møte

Oddvar

Fredag 28,mai kl.18.00

Alle

25/21 Neste møte i styret

