
Styremøte i Nanos

21. mars 2012

 Tilstede: Thomas, Stefan, Pål Idar, Julie, Elisabeth og Fredrik.

Referat

- Pål har vært i kontakt med eier av hytte nr. 7, samtalen hadde en god tone. Spørsmål om 
erstatning tas stilling til etter at hytteeier har vært på hytten.

- Poenget med dagens møtet er å planlegge struktur på samlingen som skal være i morgen 
for de som var med på Ulriken-turen.

Til i morgen:

- Rapporter er skrevet fra ulike deltakere sine synspunkter. Viktig å sørge for at flest mulig 
blir med på møtet. Invitasjon sendt over mail, og muntlig. Facebook er også forsøkt, men 
uten hell.

- Forslag; sette opp tidslinje., følge rapport 

- Først: styret går opp foran de andre i begynnelsen av møtet. Beklage for dårlig 
planlegging.

o Rapport: dårlig planlagt, for liten tanke på været. (I møtereferat dårlig vær, men 
ikke i mail senere på dagen. Likevel; man ble bedt om å ta med regntøy. For få 
kunne vegen til hytten. Folk som var kjent i fjellmiljø hadde kanskje vanskeligere å 
sette seg inn i situasjonen til de som var ikke så godt kledt og/ eller kjent i fjellet.) 
Man må være enige om å være uenige om hvilke valg som er gjort. Hensikten 
med møtet er ikke å finne ut hva som var riktig valg.

- Stefan styrer ordet, og folk kan rekke opp handa og komme med kommentarer.

- Mat eller digg til de som møter opp? kakao foreslått, og boller/kake. Eventuelt bestille 
ved Bunnpris. 20 skoleboller, og 10 skillingsboller? Boller som smaker godt ble til slutt 
vedtatt.

- Program:

o Styret kjører intro: Fortelle hva som skjedde på turen, fortelle; er ikke meningen å 
skylde på noen, eller finne ut hva som burde vært gjort, også viktig å poengtere 
at styret tar skylden. Det er meningen at folk kan få si hva de tenkte.

o Hoveddel: Tidslinje; sørge for kronologisk gjennomgang.

o Betaling for knust vindu: Ideelt hvis Nanos betaler for alt. Forsikre resten av 
gruppen at dette ikke vil koste for mye, forhåpentligvis.


