Referat fra styremøte mandag 17. august 2020 kl. 20.00
Tilstede:

Målfrid Vatne, Kjersti Løvseth, Renate Ugelstad, Egle Morstad, Lasse
Holmen og Vidar Arnesen.
Fredrik Eng deltok på sak 42/20.

Referent:

Vidar Arnesen.

Saksliste:
Sak 42/20; Info om program og arbeidsoppgaver på medlemstur til Sikkilsdalen 21. til 23. august.
Turkomiteen, Fredrik og Vidar, refererte til de siste dagers drøftinger og vurderinger vedrørende
Corona-situasjonen. I samråd med kommunelegen i Nord-Fron, Andres Brabrand, har vi kommet fram
til at medlemsturen kan gjennomføres innen forsvarlige rammer. Forutsetningen er at alle turdeltakere
følger smittevernreglene til FHI strengt.
Fredrik og Vidar gjennomgikk arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling på turen. Det kan komme
justeringer i det oppsatte når påmelding til de ulike aktivitetene er fullført. Innkjøpsliste ble
gjennomgått. Ulike løsninger for å kunne følge avstandsregler styret imellom ble vurdert.
Vedtak:
Arbeids- og oppgavefordeling tas til etterretning. Lasse og Fredrik foretar avtalte innkjøp. Fredrik
bestiller suppe på Sikkilsdalen Fjellstue fredag kveld. Veikle Balder legger opp til forsiktig omgang
med alkohol på medlemsturen.

Sak 43/20: Annonsepriser i Veikle Balders utgivelser:
Styret vedtok i sak 26/19; annonsepriser, utgivelser, at annonseprisene forble uendret. Styret drøftet
tilbud om trykking av utstillingskatalog fra Land Trykkeri i forbindelse med Veikle Balders 10årsjubileum. Annonseprisene kan økes noe når de trykkes i en mer forseggjort utstillingskatalog. Denne
kan bli et samleobjekt.
Vedtak:
 Enkeltvis vil annonsene koste:
Utstillingskatalogen 2020
Hel side:
Kr 1.800,Halv side:
Kr 1.000,-

Kaldblodsforeningen Veikle Balder
org nr 996004333

Årskavalkaden 2020 og Vårnummeret 2021:
Hel side:
Kr 4.000,Halv side:
Kr 2.500,-

Bjørlivegen 107, 7877 Høylandet

post@veiklebalder.no




Det kan tilbys pakkepris, selv om hver utgivelse blir fakturert for seg. Pris for helsides
annonsepakke blir kr. 8.800,- Pris for halvsides annonsepakke blir kr. 5.000,Land Trykkeri AS trykker utstillingskatalogen.

Sak 44/20; Fastsetting av tidspunkt for neste styremøte.
Neste styremøte blir 8. september kl. 20.00 på telefon.
Saker som ønskes fremmet må være mottatt på mail av Vidar senest 1. september. Saksframlegg må
vedlegges.
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