
 
 

Referat 
Styremøte MCK 3. mars 2014 kl. 19:00 

 

Hvor: hos Erling Salvesen  

Tilstede:  Erling Salvesen / Ole Jørgen Haven / Jan Stubstad / Atle Homme / Renate 

Klev. Hans Jørgen Woxen / May Helen Austad var også til stede fra 

begynnelsen av møtet.  

 

1. Hvor er vi? 

 

May Helen informerte litt om hvordan styret 2013 fungerte samt gav en oppdatering på 

økonomien og hvordan sponsorene lå an per dags dato. Etter dette forlot hun møtet. 

 

Hans Jørgen var også tilstede og gav oss andre innblikk i hvordan web, servere og diverse 

tilganger fungerer. Han ønsker seg videre ut av styret for en periode, men kan ta ansvar for 

web biten inntil eventuelt en erstatter er klar. Vi ble orientert om å sende mail om hva vi 

ønsker publisert og hvor. Undertegnede tok også imot en perm med en del dokumentasjon 

knyttet til MCK fra 2013.  

 

2. Hva ønsker vi? 

 

Vi ønsker å se fremover, legge konflikter og uoverensstemmelser bak oss. Ta lærdom av det 

og gjør så godt vi kan for å få til det beste for klubben. En del av det er å sette sammen et helt 

nytt styre.  

 

3. Sette ned et utvalg som skal forberede nytt årsmøte 

 

Det ble satt et utvalg med Atle Homme som leder til å forberede et nytt årsmøte, ellers i 

gruppen inngår Erling, Ole Jørgen, Geir Inge Lian og Renate. Utvalget skal også finne 

motiverte personer til å fylle rollene i et nytt styre samt en valgkomité. Utvalget skal også 

arbeide med å få oversikten over MCK ved bl.a. utarbeide et organisasjonskart, komme frem 

til personer som kan lede diverse undergrupper som Skalldyrritt, Ungdomsgruppe, Aurebekk 

prosjekt og racerjentene. Lage forslag til avtaler mellom styret og undergruppene.  

 

4. Sette en frist for dette arbeidet og kalle inne til et nytt årsmøte 

 

Frist for dette arbeidet ble satt til to uker og utvalget samles igjen mandag 17.mars 2014. 

 

5. Diverse 

 

Informasjon til MCK går via info@mandalck.com / styret@mandalck.com. Ris og ros til 

utvalget/arbeidsgruppen skal gå til leder for dette, Atle Homme.  

Medlemmene skal orienteres om at det foregår et arbeid for å forberede nytt årsmøte, 

informasjon om hvem som er leder og hvor man henvender seg for innspill; 

atle@sorlandsbadet.no. 

 

Renate Ø. Klev 
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