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Agenda 1. Oppgavefordeling til LU 2022 
2. PC 
3. Årbok 2021 
4. Æresmedlem 
5. Regnskap 
6. Annet 

 
 

 

 

Sak 1 – Oppgavefordeling 

Styret tok en gjennomgang på oppgaver og rekvisita som må ordnes til LU-22. Vi har nok gullmedaljer og sløyfer, 

og når det gjelder bannere så ble vi enige om å bestille disse uten årstall på, slik at de kan gjenbrukes neste år 

hvis det av en eller annen grunn skulle bli avlyst LU også i år. Vi ser på forskjellige løsninger til å påføre årstall i 

etterkant. 

Sak 2 – PC 

Det er ønskelig at kasserer har en egen laptop til regnskapsoppgaver etc. PCen som NRF er i besittelse av pr. 

dags dato og som var tiltenkt dette inneholder diverse programvare for utstilling, katalog m.m, og pga avstander 

mellom styremedlemmer så er det lite hensiktsmessig å dele på denne. Det ble derfor besluttet at Terje kjøper 

en laptop til formålet. Dette ble det også satt av penger til i revidert budsjett for 2022. 

Sak 3 – Årbok 2021 

Nils har hatt en del å gjøre i det siste, og har derfor ikke fått tid til å se på sammensetningen av årboka for 2021. 

Det var lite innsendt artikler til denne, men med årsrapporter osv vil det gjerne bli noen sider av den likevel. Nils 

tar fatt på oppgaven snarest. 

Sak 4 – Æresmedlem 

Litt forskjellig som må ordnes i forbindelse med tidligere utnevning av æresmedlem, Cate og Nils tar ansvaret 

for å følge opp dette. 

Sak 5 – Regnskap  

Regnskapet for tidligere år som har vært hos revisor befinner seg enda i Bergen, og dette skaper litt hodebry for 

kasserer som har noen ting som må sjekkes ut. Regnskapet sendes pr post snarest. 



Sak 6 – Annet 

Terje informerte om at han har bestilt 4250 ringer for neste år, mot 4350 i fjor. Pr nå er 3674 ringer solgt, så det 

er enda mulighet til å få tak i ringer om du har gått tom. Ta kontakt med Terje så ordner det seg. 

Da er det bare å ønske alle en god sommer, med mange 97-ere i reirskåla      

 

For NRF-styre 

 

Nina Solbjørg 

Formann 


