FESTIVALSTYREMØTE TORSDAG 3. mars 2016
Til stede: Ida, Marie, Kristel, Melanie, Conny, Sveinung og Anne D (ref.)
 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
o Bilde av styret bør legges ut på hjemmesida.
o Bruke midler på facebook annonsering kan være lønnsomt. I stedet for i
avisene. Inntil 15 000. Sveinung undersøker dette videre.
o Trådløs i Brøggula.
o Fiskekort. Runa jobber med saken. Skriver ønskes. Hoopla litt tungvint .
o Familiecamping på Trønder Energi ser ut til å gå i orden. Kristel og Sveinung
jobber med dette.
o Hoopla i forhold til campingbooking. Styret var noe usikre på om dette kom
brukerne til gode. Kunne kanskje skremme bort noen. Publikum ønsker mest
sannsynlig å bare komme.
o Klovnen Knut er ordnet.
o Hurtigruta jobbes videre med.
o Kræsjbåter ok.
o Lotteriet på Røros: 20 bøker solgt. (37 i fjor)
o Skilt/kart parkering: Marie skulle se om hun kunne få til dette.
o Gamle annonser på hjemmesidene er fjernet.
o Tomflaskeprosjekt ikke noe for skoleelevene.
o
 Gjennomgang av aktivitetsplana
5. Valg av utstillingskommitè: Ida/Marie har vært i kontakt med Kystlys og en utstilling i
samme lokale ok. En utstillingskomité skal Ida og Marie jobbe mer med. Lokale utstillere
velkomne. Det tas kontakt med Janet Sandø. Tas opp 7. april.
8. Ida / Marie søker festivaltillatelse.
10. Anne søker om mobil skjenkebevilling, utsatt til 7. april
11. Melanie søker om leie av kai + tomt dette er greit.
15. Campingplassplanlegging Ambulanse og Odd Arne Haugen er kontaktet og det ser ut til
at familiecampingen kan legges til Trønder Energi. Kristel og Sveinung fortsetter dette
arbeidet.
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. Arbeidet må fortsettes. Styret prøvde å komme på mulige
sponsorer.
21. Bilstreamers er ordnet.
22. Festivaluniform: Bestemte å få tak i 350 stk. Forslag til farge kan meldes Melanie. Bør
ordnes innen 7. april.

24. Storskjerm går for Medielabs tilbud.
27. Fiskekort. Runa har en løsning. Det trengs en skriver. Anne skal jobbe med sponsor til
dette innen 7. april
28. Inngangsbøker TA SJANSEN. Conny har utarbeidet fine løsninger. Hun skaffer sponsorer
og bestilling billettbøker innen 7. april
31. Artister er på plass
45. Innmelding fester: Anne, må gjøres etter at komiteéne er på plass
48. Komitèlederuttak mangler mat søndag, Tone Olesen ikke helt sikker på om hun vil være
premiekomitéleder, men et tja er forhåpentligvis ja, Kari Larssen skal forespørres om
billettør søndag, parkering ved Harald Larssen skal ringes, Håkon Glans kontaktes om
bodansvarlig. Alt innen 7. april. Resten er på plass
49. Fastlegge program Marie og Ida utarbeider dette.
50. Hjemmeside. Få på plass bilde av styret og ikke minst Fiskekonkurransen ( Anne jobber
med det siste. Men etterlyser hjelp)
51. Komitemøter. Må prøve å få til dette igjen. Viktig for at komiteene flyter greit.
Komitélederne oppfordres nærmere festivalhelga å få til dette.
52. Reklamering for Ta Sjansen må fortest mulig ut på alle skolene i Roan, Osen og Åfjord.
91. Ekstern hjelp. Anne ringer rundt til lokale lag og foreninger og spørre om de har
anledning og ønsker om en betalt vakt e.l.
Eventuelt:
 Sveinung har vært i kontakt med Ørland Froskemannsklubb om å delta i
fiskekonkurransen med egen klasse for undervannsfiske. De var gira. Styret mente
dette var positivt tilskudd og enkelt å opprette en ny klasse for dette.
 Marie hadde et lynkurs for kvalitetssikring på hjemmesidene. (Anne trengte dette)
Takk.
 Etterlysning av oppdaterte komitélister fra 2015. Ida og Melanie undersøker saken.
 Største fangst i fiskekonkurransen kuttes ut. Konkurransens fisk blir nytt innslag: En
sjelden fisk velges ut, og den som får denne blir premiert.
 Heimevernet går nattevakt som i fjor mot betaling på 10 000
 En henvendelse om en teaterforestilling- Havet – fikk nei fra styret.
Referent Anne

