Årsmelding Sorte Grendelag 2018
Styret har bestått av;
Leder
Eli Storsand
Kasserer
Eirin Kvaal
Sekretær
Espen Pedersen
Styremedlem Ståle Sirnes og Frikk Ellingjord
Vara
Veronica Reinås.
Møter:
Styret har i løpet av 2019, avholdt 8 møter.4 sammen med styret i Sorte
grendehus. Styret har hatt løpende kontakt via messenger utenom de fysiske
møtene.
Arrangement:
Det har vært et tungt år arrangementsmessig for gjennomføring av planlagte
aktiviteter. Det er et stort problem å nå ut med informasjon og invitasjon til
aktiviteter. Gjennomførte aktiviteter har stort sett hatt lav oppslutning,
bortsett fra Skjærtorsdag på Vidsyn.
Juletretenning var planlagt gjennomført utendørs. Kun en håndfull oppmøtte.
Juletrefesten i regi av lag og foreninger: Godt oppmøte.
Ryddedag før 17.mai:Ikke gjennomført på grunn av covid-19
Pinsemorro på Myrplassen: Ikke gjennomført på grunn av covid-19.
Årsmøte 27.mars 2020: Utsatt på grunn av covid-19.
Sittende styre overlater til nytt styre å utarbeide ny aktivitetsplan for
2020/2021.
Utfordringer for styret dette året:
Styret ble konstituert uten kasserer. Eirin Kvaal tok på seg oppgaven i februar,
men har kommet til den konklusjonen at hun ikke hadde mulighet til å ha vervet
likevel. Det kreves tilgang til pc blant annet, noe hverken hun eller laget har
til disposisjon.
Utsending av innbetalingsanmodning tilmedlemskontigent for 2019, ble derfor ikke
sendt ut før akkurat ved årsskiftet. Styret har ennå ikke mottatt oversikt over
regnskapet når denne årsmeldingen skrives.
Grendelaget disponerer hverken pc eller skriver.Tradisjonelt er alt av
informasjon skrevet ut og lagt i medlemmenes postkasse. Mange har i dag kun
mobil til privat bruk og klarer seg godt med det.For regnskapsarbeid er det en
forutsetning at man har tilgang til pc med riktig program slik at regnskapet kan
videreføres. Det kreves en viss kompetanse i forhold til regnskapsarbeid for å
kunne føre et tilfredsstillende regnskap.Å konsituere et styre der ingen i
utgangspunktet er forespurt eller har sagt seg villig til å inneha dette vervet,
er ingen lett oppgave. Her er styrets oppfatning at årsmøtet må kunne pålegge
valgkomiteen oppgaven med å ikke bare verve nye styremedlemmer men også
forespørre om konkrete verv. Dette fremmes som egen sak under «innkomne saker»
på årsmøtet.
Utskrift er ikke gratis vare og få har skriver tilgjengelig. Det burde ikke være
slik at ulike arbeidsgivere blir økonomisk belastet for utskrift til Sorte
grendelag.Dette tas opp som eget punkt under «innkomne saker» på årsmøtet, og
styret ber årsmøtet ta stilling til hvordan dette skal løses i fremtiden.
Det må også nevnes at utkjøring av kopier til hver enkelt husstand er noe som
tar tid og som styret anser som unødvendig tidsbruk.
3.juli 2020
Styret i Sorte Grendelag.

