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Referat styremøte 17.03.2010 på Gardermoen 
 
Til stades: Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Turid L. Øverås og Elin 

R. Haugen 
Frå adm.: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen 
 
 
21/10 Vegleiande møteplan: 

11. mai i Rosendal, satsar på ein møtedag, men at ein kjem kvelden før 
10 – 12. september, årlig tur. Satse på å få til et kulturelt opplegg i tillegg 
19 – 21. oktober, haustsamling Gardermoen 
9 – 11. november, haustsamling, Stjørdal 

Dersom der er naudsynt legg vi eit styremøte til ein av desse samlingane 
30. november – 1. desember, Gardermoen? 
8 – 9. februar, Bergen? 
29 – 30. mars, Årsmøte. Sjekk opp at det ikkje kolliderar med andre samarbeidande 
organisasjonar 
 
Vedtak: Vegleiande møteplan er vedteke 

 
 
22/10 Diverse saker 

 Marknads- og kommunikasjonsplan; Fram til neste styremøte skal det arbeidast med 

å hente inn tilbod frå ulike aktørar på kva dei har å tilby ved utarbeiding av ein 

marknads- og kommunikasjonsplan for NLT. Avgjersle for arbeidet vidare vert gjort på 

neste styremøte. 

 Kvifor møter ikkje lag på samlingar og kurs; Årsaka til kvifor lag, gjentekne gonger,  

ikkje møter på samlingar og kurs skal kartleggjast. 

 Uniformering av kontor; Uavhengig av marknads- og kommunikasjonsplan kan ein 

allereie no starta arbeidet med uniformering. Eit alternativ er å utarbeide konkrete 

forslag til skilting av kontor som vert lagt fram på haustsamling. 

 Referat frå møter; I dag vert referat frå ulike møter munnleg presentert på styremøte. 

Vi har ein eigen møtebase, der sakliste og referat frå styremøte og ein del andre referat 

frå møter vert lagt ut. Det er eit ønske om at ein refererer frå alle møter etterkvart slik at 

det er råd å halda seg orientert og utenom styremøte. Styremedlemer sender referat 

etterkvart til administrasjon som legg ut dette. 

 

Vedtak: Ovennevnte saker er teke til orientering 


