FESTIVALSTYREMØTE TORSDAG 4. februar 2016
Til stede: Ida, Marie, Kristel, Melanie, Conny, Sveinung, Thore Erling og Anne D (ref.)
 Velkommen til Conny som møtte for første gang
 Gjennomgikk referat fra ettermøtet 21. juli 15. Dette ble kommentert der:
Bli flinkere til innspill til hjemmesida: Forslag: Legg inn referatene fra
styremøtene og regnskap fra i fjor og kanskje tidligere år.
Blob: Løsning med sekk sluppet fra kran. Per Olav nevnt som ressurs her.
Må markedføres på facebook og lignende sosiale medier. Sigurd, Arne Johan
og Sveinung nevnt som ressurspersoner.
Brøggula: Tor Inge ønsker fredag. JA
Betalingsterminal i Brøggula: Bør ordne et trådløst nettverk med sperre.
Pass-salg ved fjøset fra 16.00 viktig.
Fiskekort og registrering bør moderniseres og bli sikrere mot glipp.
Forhåndssalg på båtplasser via Hoopla bør sjekkes som en mulighet. Arne
Johan og Runa nevnt som ressurs her.
Bruke Hoopla til campingen er også ønskelig. Kristel ønsket dette. Er under
vurdering
Klovnen Knut ønskes tilbake, spesielt av Marie 
Kræsjbåtene må ha to nye motorer. Styret sa JA. Thore er ressurs.
Nytt skilt til kræsjbåtene skal Marie undersøke.
Äventyrerne. Thore sender en mail
Hurtigruta. Midtnattsol. Thore tar kontakt med skippern.
Lotteriet er i gang
Nytt skilt og nytt kart til parkering er nevnt ønsket
Basseng med trebåter var en suksess som ønskes i år også
Vil sende penger til barnehagen i Ecuador i år også
Annonsene på hjemmesida er lovt lagt ut en mnd før og en mnd etter
festivalen, og dette bør følges mer opp. Arne Johan er ressursen for det.
Hovedsponsor, Åfjord Sparebank, kan ligge lenger. Det er forhandlinger om at
de også er hovedsponsor i år med 75000 (eller mer?)
For å få samlet inn tomflasker, skal Kristel ta det opp på skolen med Herman
og Sigurd, og se på mulighetene for at elevene kan bidra med en knallgod idè
til flaskestativ.
 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
o Lånegarantien for lånet til Grendalaget er trukket tilbake. Det ville ha løst
bufferen, noe som er helt uaktuelt.
o Målet for bufferen på 500 000 er nådd, og om det skal settes av mer å
eventuelt bli tatt opp med eierne.
o Rørosmartnas folka vil gjerne ha med seg flere loddselgere. Dette er en av de
beste stedene for loddsalget. De som reiser er: Marie, Åsta Berit, Dara, Per,
Anita, Per Olav, kanskje Vigdis,. Thore og Inge kommer noen dager. ALLE
HJELPER TIL MED Å INVITERE FLERE.
o Restaurantbåtidè lagt delvis på is. Noe skepsis å spore

o Familiecamping bør jobbes med. Sveinung og Kristel ressurser her.
Jobbe med plassering, regler, vakter. Heimevernet er kanskje behjelpelig med
dette. Marie kontakter Einar Morten
o Knut Johan har vært i kontakt med Medialab om storskjerm.
o Arne Johan har sagt seg villig til å drive nettsida. JUBEL. Styret skal bli flinkere
til å sende inn innlegg fra hvert styremøte. Referat og regnskap bør ligge på
hjemmesida under en eller annen link.
 Gjennomgang av aktivitetsplana
4. Kristel jobber med loppenaust / boknaust og tar kontakt med ansvarlige her, innen 7. april
5. Valg av utstillingskommitè: Ida/Marie tar kontakt med Kystlys, innen 3. mars
6. Søke om kommunal støtte: Styret gikk inn for å slette dette, fordi potten er liten, og de
mange lagene i Roan søker om disse midlene, og da blir det lite på hver.
7. Ida / Marie søker markedsføringsstøtte, innen 7. april.
8. Ida / Marie søker festivaltillatelse, innen 3. mars.
10. Anne søker om mobil skjenkebevilling, innen 3. mars
11. Melanie søker om leie av kai + tomt, innen 3. mars
15. Campingplassplanlegging tar Kristel, Bjørgan og Sveinung seg av. Her er det «god tid»
16. Info fra idedugnadsmøtet er gått gjennom og vil tas opp nærmere festivalen
18. Info til regionrådet / kulturkontoret er Sigurd ressursområde
20. Andre sponsorer /annonsører i program og storskjerm: Alle i styret får oversikt over
hvilke som allerede er kontaktet. Alle i styret prøver å jobbe med dette. Så Sponsor ansvaret
må fordeles ut i fra lista. Tas opp neste møte 3. mars.
21. Bestille streamers: Sigurd (Slagord er i fødselen)
22. Festivaluniform: Melanie innen 3. mars. Festivalplakat: Sveinung
24. Storskjerm: Knut Johan, innen 3. mars
26. Helikoptertur / Sjøflyturer. Helikopterturer har dalt i popularitet. Sjøfly krever en del
plass og logistikk. Ribb? Thore jobber med saken.
27. Fiskekort. Finne en annen løsning med registrering? Runa er i tenkeboksen og litt utafor
den også. Sponsor og eventuell bestilling er Annes jobb, innen 3. mars
28. Inngangsbøker TA SJANSEN. Sponsorer og bestilling er Connys jobb, innen 3. mars
29. Campingskjemaer sjekkes og bestilles av Kristel, innen 5. mai
31. Artister bestilles av Thore og Marie, innen 3. mars

32. Hurtigruta: Thore, innen 7. april
33. Utstillere salgsboder: Sigurd
34. Parkeringsorganisering: Ida, innen 5. mai
35. Kontakte redningsskøyta eller Osenfjord: Sigurd, innen 7. april
36. Bestille markedsplass til loddsalg: Åsta Berit
37. Kvalitetssikring Festival: Alle mann fyller ut SKJEMA ved ferdigstilling
38. Leie av telt / benker / platter: Sveinung, innen 7. april
40. Info til Roansnytt / FosnaFolket: Marie / Ida / Sigurd
41. Vurdere etterskriv gjøres på nytt den 16. juni
42. Revisjon av instrukser og komitèmapper: Sigurd, innen 2. juni
43. Uttak alle komitèer: Ida, Kristel, Anne, innen 7. april.
44. Utsending komitèlister 1. gang rundt 5. mai.
45. Innmelding fester: Anne, innen 3. mars
46. Påminning av komitèene: Ida, Kristel, Anne, innen 2. juni
47. Etterbestilling av festivalutstyr. (Kommentar på at det bestilles mer enn nok, til
ettertanke bare). Marie tar seg av dette.
48. Komitèlederuttak: Styret den 3.mars
49. Fastlegge program: Styret gjør dette lørdag 6. februar.
50.Hjemmeside. Oppdateres kontinuerlig, dette må Marie passe på
Så orket vi ikke mer og gikk hjem og la oss. Håper resten av styret også hadde en god natts
søvn. Men alle var enige om at det hadde vært et godt møte.
Referent Anne

