Møte 2, Referat fondstyre 12:30
Tilstedeværende: Per Øygard Ryjord, Magnus Karlsen, Elsa Synøve Dalbye, Kristine de Boer,
Eirik Endresen
-

Gjennomgang av søknad om 17. mai frokost fra nestleder av Nabla Yawar

-

Gjennomgang av habilitet i forhold til søknad:
o Eirik: habil skal ikke på arrangementet
o Magnus: regner seg som habil skal på arrangementet
o Kristine: skal på arrangementet, regner seg som inhabil som følge av å være
leder for Nabla og medlem i styret
o Kristian: skal på, regner seg som habil
o Elsa: skal på arrangementet, regner seg som inhabil som følge av å være
medlem i Nabla styre

-

Forklaring av vår rolle ovenfor godkjenning og vurdering av beløp søkt om

-

Diskuterer hvorvidt mengden deltkere er for lavt
o Lokalet ledig med høyest mengde folk tillatt

-

Går gjennom mulige alternativer for søknaden som endret billettpriser

-

Pengene går hovedsaklig til mat og leie av lokale

-

Kristian bringer opp hvorvidt dette er noe vi kan behandle
o Har ikke til hensikt å søke neste år --- ekstraordinært tilfelle

-

Diskusjon over hvorvidt 17. mai frokost kan regnes som daglig drift
o Ettersom Nablas lover ikke tillater at fondstyret gir ut penger til daglig drift
o Går gjennom størrelsen på Nablas fond og hvorvidt vi holder oss under kravet
om 10% av fondet
o Videre disputt over hvorvidt arrangementet går under daglig drift

-

Hvis arrangementet søkes om neste år vil det automatisk regnes som daglig drift
o Vil kun tillates som et engangstilfelle.

-

Stemmer over hvorvidt vi kan behandle saken:
o For: Magnus, Per, Eirik
o Mot: Kristian
o Flertall for

-

Gjennomgår utgifter i form av mat:
o Billigere alternativer for kransekake
o Generell enighet om pengesummer til is og leie
o Foreslår øremerket sum til kake
o Alternativt ny sum for pynt og diverse som skal dekke

-

Kristian anser det som et godt formål for Nablas komponenter og for å starte i gang
en sterkere tradisjon.

-

Trenger ikke å detaljplanlegge budsjettet deres og heller gi dem en hvis sum som de
har noe frihet til å bruke på de forsjkjellige postene slik de ser passende

-

Kristian siste forslag støtte leie 2200kr, is: 300kr diverse kostander: 500kr
o totalt 3000kr.
o Generell konsensus på at kakeposten skal fjernes og at vi heller innvilger den
alternative pengefordelingen til Kristian.

-

Stemmer over hvorvidt vi skal innvilge søknaden:
o For: Kristian, Per, Eirik
o Mot: 0

-

Innvilger søknad

-

Møtekritikk: vanskelig rom å finne, unødvendig lang disputt over hvorvidt søknaden
går under ordinær drift.

-

Møte hevet.

