
REFERAT
Styremøte i Silda Velforening 8/1-2008
Sted : Sætren Inst. Møtelokale Måløy
Tid: Kl.1800 
Tilstede: Helge, Einar Rune, Kenneth, Liv W, Hermann, Eva, Sølvi  

Annelin hadde meldt forfall

Forrige referat ble gjennomgått

1 Vinterfesten 
Festen arrangeres lørdag 16.februar i skulen. 
Merete Husevåg og Kennet er ansvarlig for å tromme sammen en komite og finne ”tema” med mer for festen.
Helge redigerer invitasjonen som sendes ut sammen med kontingentfaktura og innkalling til årsmøtet.

2 Påska
Hattefest for barna på Skjærtorsdag kl. 17 som i fjor. Eva og Jannicke er ansvarlig.
Hattefest for voksne Påskeafta på Skjærbuda fra kl. 20.00. Skjærbuda er ansvarlig. Premieutdeling kl. 24.00.
Silda Vel arrangerer Bingo på skulen Langfredag kl. 15.30.
Ekstrarute med Øyglimt: Onsdag 19/3 kl.21.00 er allerede bestillt

3 Conainer på kaia
Containeren er fortsatt ikke operativ. Denne ryddes i påska. Einar Rune lager instruks for bruk av klipperen, som henges 
opp. Hengelåsen erstattes av en slåe høyt oppe på døra mot venterommet, slik at mindre barn ikke kommer seg inn. 
Hermann er ansvarlig for å få denne på plass.

4.Sildakrunefestivalen
Arrangementskomiteen med Kjell Oldeide og Rolf Frøysa i spissen bekrefter at suksessen fra i fjor skal gjentas i år. Det 
blir Sildakrunefestival lørdag 6.september.

5.Tall Ships Race
Einar Rune har tilskriver Tall Ships komiteen og spør om det er tenkt på ekstra kommunikasjoner til Silda under 
arrangementet. Det kommer til å være mye forlk på øya disse dagene, og det kan også hende at noen vil leie ut 
overnattingskapasitet dersom det er mulig å komme seg til/fra øya på en fornuftig måte. (brevet sendt 13/1, kopi ligger 
ved dette referatet)

6.Akivitetsplan 
Einar Rune lager en aktivitetsplan med alle kjente arrangement og legger denne inn på Web-sida.

7.Ekstraruter med Øyglimt
Sølvi og Liv lager forslag til ekstraruter som framlegges på neste styremøte i forkant av årsmøtet. Styret lager da et 
endelig forslag som legges fram for årsmøtet.
Helge framlegger statistikk for fjoråret.

8.Årsmøtet
Årsmøtet arrangeres Påskeafta kl. 15.00
Forslag til innkalling er laget og ligger ved dette referatet.
Valkomiteen Kåre Silden og Åge Silden er tilskrevet 13/1.
Helge lager forslag til styrets årsmelding som framlegges på neste styremøte.
Styret foreslår å beholde kontingenten på kr. 300.- som før. Faktura sendes ut til medlemmene sammen med innkalling 
til årsmøtet.
Einar Rune oppdaterer medlemslista, skriver ut fakturaer på kontingent, samt innkalling til årsmøtet. Leveres til Sølvi 
eller Liv før 21/1. Sølvi/Liv sender ut innkalling, faktura og invitasjon til vinterfest før 25/1.

Ref. 
Einar Rune Sætren


