Referat fra styremøte i Sikkilsdalen søndag 26. august 2019
Tilstede:

Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Egle Morstad, Stine Marlen Bendiksen, Lasse
Holmen og Vidar Arnesen.

Forfall:

Kjersti Løvseth.

Referent:

Vidar Arnesen.

Saksliste:
Sak 35/19; Innspill til Utstillingskomiteen
Styret kom med diverse innspill til utstillingskomiteen. Målfrid opplyste at utstillingskomiteen allerede
har diskutert og tatt avgjørelser for å møte oppståtte utfordringer.
Vedtak:
Utstillingskomiteen bes merke seg de innspillene som ble framsatt og som utstillingskomiteen
ikke allerede har tatt inn i planene for årets Landsfinale.
Fredrik besørger invitasjon til aktuelle personer fra MLD og Kulurdepartementet.
Sak 36/19; Profileringsartikler
Kjersti har rettet prisforespørsler om 100 t shirts og hundre capser med VBs logo. Hun hadde ikke fått
eksakt pris enda, men det anslås en total pris på rund 15.000,- for produkter i bomullsstoff.
Målfrid viste fram klistremerker og pin som hun hadde mottatt da hun meldte seg inn i en ASTV.
Vedtak:
Kjersti har fullmakt til å kjøpe 100 t shirts og hundre capser med VBs logo til en pris av cirka
kr. 15.000,- Vidar undersøker pris for trykking av klistremerker og pins med logo på Land
Trykkeri.
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Sak 37/19; Veikle Balders forhold til pressen
Styret har en opplevelse av stadig mer spissede presseoppslag der Veikle Balders meninger, vedtak og
budskap ikke alltid gjengis slik vi ønsker.
Vedtak:
Det er leder som uttaler seg til pressen på vegne av Veikle Balder.
Veikle Balder vil i framtiden bruke pressemeldinger, der det vises til oppslag på hjemmesiden.
Dette krever at nyhetssaker blir bedre synlige på hjemmesiden.
Sak 38/19; Veikle Balders 10-årsjubileum 2020
Ulike alternativ til markering av VBs 10-årsjubileum ble belyst.
Vedtak:
Lasse undersøker muligheter og pris for å gjennomføre de ulike alternativene til
jubileumsmarkering.
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