FESTIVALSTYREMØTE TORSDAG 5. mai 2016
Til stede: Ida, Marie, Kristel, Sigurd, Thore Erling, Sveinung, og Anne D (ref.)
Conny meldte forfall

o
o
o
o
o
o

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Arne Johan fikk mulighet til å bruke midler på annonsering på facebook
Inntil 5 pass kan brukes som lokkemat (unngå inflasjon)
Trekke kabel fra Kristel til Brøggula for betalingsterminal. Kabel må kjøpes.
Ellers på festivalområdet brukes mobilnett.
Thore skulle prøve å få en mulig sponsor til fiskekort, med hjelp fra Torhild.
Familiecamping ved TrønderEnergi har en kapasitet på 7 vogner/bobiler.
Påmelding skal Ida ta imot. Odd Arne bes om å hjelpe til med merking på området.
o Hurtigruta i rute  Det vil si skal kontaktes.
 Gjennomgang av aktivitetsplana
4. Loppenaust. Skjenkebelling gjelder festivalområdet og da også loppenaust.
5. Roansutstillinga er ok, Janet Sandø og Audhild Tinglum stiller ut sammen med Kystlys
7. Markedsføringsstøtte: Noe definisjonsforvirring her, men Marie jobber videre med saken.
20. Sponsorlista ble gjennomgått, mange har bidratt. De som har snakket med villige
sponsorer melder all info om givere til Sigurd, slik at lista kan bli ajour.
23. Plakater som henges opp rundt omkring for festivalen: Sveinung hadde med et flott
utkast som alle i styret gikk inn for, så det går snart i trykken og henges opp så fort som
mulig.
28. Billettbøker Ta Sjansen ok, ordet billett må rettes.
33. Salgsbodsalget er i gang. Fremdeles ledige plasser.
35. Redningsskøyta: Er positiv til festkjøring fra Sæther lørdag, maks 20, må være påmelding.
Sigurd undersøker om påmeldingen kan skje direkte til Redningsskøyta.
38. Leie av telt, benker og platter ok.
43. Arbeidet med komitelistene er i gang. Styret bes om å lese gjennom og melde fra om
positive og mindre positive personer. Etter 17. mai skal de sjekkes og sendes ut. Torhild og
Aase er ønsket i uttaksmøtet sammen med Ida, Marie og Anne.
47. Festivalutstyr sjekkes opp og eventuelt bestille nytt.
49. Det nye programmet legges ut på hjemmesida.
68. Melanie bestiller helt nye inngangsbevis og festivalpass.
73. Premiekomite er i gang. I år er det Namsos
75. Trønder-Lyd er engasjert til 48000
77. Forandringer i Brønnøysundregisteret må gjøres for at søknad til Mattilsynet skal
registreres.
81. Irenes Shippingservice stiller med biler til div. kjøring av mat. Gis som sponsing 
84. Kristel jobber med camping bemanning.
90. Forsikring for festivalen er betalt.
Eventuelt:
 Nye skilt, eller males de gamle opp? Nokså mye penger for nye.
Noen, dessverre fikk ikke sekretæren med seg hvem som skulle
sjekke opp dette, men noen må gjøre det.
 Den positive småbåtsnekringa ved Petter Marius, må bli
markedsført på programmet.
Styremøte 2. juni er klokka 19

