Falstadsenterets venner, styremøte 2. mai 2018
Styremøte i Falstadsenterets venner onsdag 2. mai klokken 1800.
Møtte: Per Jarle Eriksen, Rolf Pettersen, Otto Solli, Liv Iren Grandemo, Tore
Haabeth, Marit Nordholmen og Svein Helge Falstad.
Fra senteret: Christian Wee (fratrådte etter sak 4)
Sakliste
1.

Godkjenning av innkalling. Ingen merknader. Godkjent.

2.

Godkjenning referat fra siste møte. Ingen merknader. Godkjent.

3.

Status Magisk mai kveld; Liv Iren. Liv Iren orienterte. Alt i rute.
Besluttet at det blir stoler i stedet for tribune i gårdsrommet. Senteret
tar seg av markedsføring. Liv Iren kommuniserer med Lars Bremnes.
Organisering av jobbene på arrangementet ikke fordelt ennå.
Parkeringsansvar - trenger noen personer til å dirigere. Svein Helge sørger
for sperrebukker å plass kvelden før. Billettsalg må ha eget mannskap Falstadsenteret stiller med en person og foreningen stiller med en.
Hentetidspunkt for Bremnes på Værnes ikke avklart ennå, Asbjørn henter.
Antall stoler: 300 og eventuelt hvis behov: reservestoler/benker lånes fra
senteret. Markedsføring: Plakater rundt i Levanger, Falstadsenterets
hjemmeside, Ekneinfo, Facebook, pluss annonse i aviser og Storskjermen
på Magneten. Liv Iren kaller inn en mindre ledergruppe noen dager i
forkant av arrangementet. Styret vedtar at medlemmer får 50 kroner i
rabatt på Magisk Maikveld.

4.

Sommerverter 2018; Rolf. Christian orienterte om orienteringskvelder
for sommervertene. Det ble beslutte at 15. mai kl. 19.00 skal det
arrangeres en introduksjonskveld om Falstadsenteret for nye verter, med
matbit. Her vil det bli orientert om hva det vil si å være vert på
Falstadsenteret. 19. juni kl. 19.00 blir det en ny vertsamling, som vil
være en mer faglig samling for sommervertene, lede av Arne Langås fra
sentere. Det er mye nytt ved senteret denne sommeren.
Vertskapskursene markedsføres gjennom informasjon på senteres
hjemmeside, epost til FV-medlemmene i venneforeningen og på Ekneinfo.
Vertskapskveldene er åpne for alle interesserte, også ikke-medlemmer.

5.

Meldingsblad; Svein Helge. Råutkast til Vennebrev nr. 1. 2018 ble
presentert. Sendes ut på epost og i posten om kort tid.

6.

Fornying av bjørk i borggården; Per Jarle. Per Jarle orienterte. En
fagmann har vært ved sentere og vurdert bjørka, sammen med Per Jarle.
Prosjektet går videre, med stor spenning.

Utenfor saklista:
Otto orienterte om historiegruppa, og arbeidet med Majavassaken. Får
aksept for å knytte folk til arbeidet etter hvert som behov viser seg.
Tore tok opp parkering 8. mai. Tore dirigerer trafikken i skogen, og Otto
sørger for én person ved hver ende.

Neste styremøte 19. juni klokken 18.00, i forkant av vertskapskurset kl.
19.00

Møtet avrundet klokken 18.42
Klokken 19.00 var styret invitert til hyggelig samvær med styret i stiftelsen.
Asbjørn Norberg er invitert til denne delen.

Ekne 2. mai 2018
Svein Helge Falstad, referent

