Styremøte 14. februar
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Gikk igjennom festivalbrosjyren
Ble bemerket følgende ting.
Utgangpunktet er PÅ kaia………. På fjernes
Begrensninger på festivalen ….. 30 makrell byttes med 20 makrell og pigghå er
totalfredet
Ellers var alt veldig bra.
Bjørn la fram nytt og rettet budsjett
Gikk igjennom alle forslag fra GF og noterte en del synspunkter
Begynte å planlegge litt ang. vår festival
Bjørn tok på seg jobben som general.
Datadelen ble David, Astrid og Torill.
Jan skulle kontakte Mattilsynet
David skal søke politiet
Purret opp M&M ang. spons. Blir ikke dette fikset før neste styremøte, fjernes logoen
deres fra vår side
Premiering i vår klubb, ble flyttet til neste styremøte

Medlemsmøte 14. februar
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Det var 20 stk. på møtet
Gikk igjennom sist referat fra medlemsmøtet. Ingen kommentarer
Mottok ros for at referater ble lagt på nett
Våre medlemmer skal begynne å skaffe premier til Festivalen vår.
Østsidecupen var også diskutert og medlemmene var klare i sitt syn på denne. Vi skal
være med, men vi skal IKKE arrangere noe.
Info fra Bjørn ang. UT PÅ TUR .
14 stk. påmeldt
Alt er bestilt
Er det noen spørsmål, så er det bare å kontakte Bjørn
Alle forslagene til GF ble gjennomgått
Det ble bestemt at det skal fiskes på mølla opp til 3 timer, men hvis det ikke er noe
fisk der skal vi flytte oss litt rundt å lete etter fisk. Det skal være en fiskeskipper om
bord som tar denne avgjørelsen og det skal ikke være noen diskusjon om hans
avgjørelse.
David vil få denne oppgaven og ved forfall vil han ta ut en vara. ( F.eks. Formann e.l.)
Det ble diskutert litt rundt Festivalfiske
Hvordan lære opp nye medlemmer?
Ble snakket om de forskjellige festivalene
Noen meldte seg på festival

