
FESTIVALSTYREMØTE TORSDAG 7. april 2016 

Til stede: Ida, Marie, Kristel, Sigurd, Thore Erling, Conny, og Anne D (ref. 

 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 

o Bilde av styret bør legges ut på hjemmesida. Bildet tatt,  Anne sender det til 

Arne Johan 

o Bruke midler på facebook annonsering kan være lønnsomt. I stedet for i avisene. 

Inntil 15 000. Sveinung undersøker dette videre. Må komme på plass fort, da 

Sigurd allerede jobber med det gamle systemet. 

Adressa har kommet med et bra tilbud, normalt 14000 for en annonse, som 

er lovt til 5000. Styret går for både og.  Sigurd refererte, digital reklame: FF, to 

i adressa (vurderer 1) avisreklame, torsdag før festivalen i FF, samme i Adr og 

TrønderAvisa. Vurderer også Namdal Arbeiderblad.  Marie hører med 

Sveinung i morgen, 8.4., om hvor mye det koster på fb. Fremme innlegg som 

er populære, f.eks Staceman og Las. Premier på fb ? Arne Johan må 

administrere dette, må bli enige med han.  Alle må dele, det er gratis. 

o Trådløs i Brøggula: Terminaler bør gå på nett, er et mål. (Nå går de på mobilen) 

Thore undersøker mulighetene for dette. Fast terminal med ledning fra et nett i 

nærheten, da blir det en egen terminal for Brøggula. 

o Fiskekort. Runa jobber fremdeles med saken. Anne spør Torhild om den hun 

snakket om. Snakket med Torhild om skriver, ok. 

o Familiecamping på Trønder Energi ok. Besøkene får tilgang på vann og do.  

FLAGGES! Legg på hjemmesida, begrenset med plasser. Forhåndsbestilling. 

Kristel og Sveinung tar en oppmåling om hvor mange det er plass til 

o Hoopla skal ikke brukes for campingen. 

o Hurtigruta jobbes videre med. Thore. 

o Skilt/kart parkering: Marie skulle se om hun kunne få til dette. Må gjøres. 

 

 Gjennomgang av aktivitetsplana 

4. Loppenaust. Kristel har ikke fått endelig bekreftelse. Inge vil ha flere på lista. Utsettes til 5. 

mai 

5. Valg av utstillingskomitè: Marie har vært i kontakt med Janet Sandø, og hun vil gjerne stille 

ut igjen. (Gamle bilder jobber Andre med, men dette blir ikke før 2017. Gamle bilder er 

lagret på Roan i arkivet fra ei tidligere Roansutstilling, og Storskarets samling står på 

Brandsfjord skole).  Janet er ønsket, men styret vil gjerne ha en i tillegg som et nytt innslag. 

Kristel hører med Audhild Tinglum. (Kanskje Galleriet Den Blå Katt kan bidra).  

7. Markedsføringsstøtte: Marie har prøvd.  Marine Harvest fondet er nedlagt.  Refsnesfondet 

gjaldt bare de i Åfjord fikk hun til svar, men dette stemmer ikke. Sparebank 1, men i 

sponsoravtalen med Åfjord Sparebank står det klart at ingen andre banker skal vises reklame 

for under festivalen. 

8. Ida / Marie søker festivaltillatelse. Ble ordnet under møtet.. 

10. Mobil skjenkebevilling er søkt om og etterlyst svar via mail.  



18. Sigurd sender inn info til kulturkontor / regionråd. 

20. Andre sponsorer /annonsører i program og storskjerm: Sigurd, Ida, Thore, (Marie hører 

med Sveinung) samles torsdag 14.4. kl. 12.00 for å ringe alle på lista. 

23. Programplakat til festivalen: Sveinung? Etterspørres på møtet i mai.                         

Plakaten til Ta sjansen er ferdig. 

24. Storskjerm går for Medielabs tilbud. Ida hører med Knut Johan om  den er bestilt.. 

26.  Ribb ok, lørdag, 300,-.(Kan festivalen stille med hjelp til salg av billetter fra land).  Legges 

ut på hjemmesida. Ribben er nok. (Ikke helikopter i år) 

27. Sponsor til fiskekortene innen 5. mai. Thore 

28. Inngangsbøker TA SJANSEN. Conny har utarbeidet fine løsninger. Hun skaffer sponsorer 

og bestilling billettbøker innen 7. april. Conny sponser muligens selv, dersom hun får trykking 

til en grei pris. Styret så utkast og godkjente dette. 

30. Rune Rudberg har trukket seg. Thore har undersøkt flere. Ingemars er mulig til 60-65000, 

styret går det for dem. Får svar på dette til neste møte 5. mai. 

32. Thore ikke vært i kontakt med hurtigruta, tar dette til neste gang, 5. mai 

33. Utstillere salgsboder, er sendt ut av Sigurd.                                                                               

Ida har vært i kontakt med en spekepølsemann: Kremmeren. Ida ber han ta kontakt med 

Sigurd.                                                                                                                                                          

Diskusjon om de bare kan stå en dag, skal prøve så godt det lar seg gjøre, da må de plasseres 

på endene.                                                                                                                                             

Heimevernet er ønsket. Sigurd kontakter Einar Morten.                                                                   

I fjor var det 23 salgsboder, og det er nok.                                                                                               

«Useriøse» som selger mye søppel, må lukes bort.                                                                     

Sigurd har svært god oversikt, og jobber godt med saken. 

35. Redningsskøyta: Sigurd har snakka med Vidar på Osenfjord, de skal snakkes nærmere 

festivalen. Har ikke anledning før i 13.30-14.00 lørdag. Ordner billettsalg selv. Kjører en tur til 

Skjervøya. Festkjøring lørdagskveld.                                                                                                                  

Kan de muligens kjøre søndagsmorgen?  Da må det kanskje være en påmelding? Sigurd 

hører med Vidar. 

38. Leie av telt, benker og platter 5. mai. Marie spør Sveinung. 

40. Info sendes Roans hjemmeside. Idas oppgave.                                                                           

(Presten og gudstjeneste, styret er ikke stemt for det. Marie sender mail kirkekontoret.) 

45. Innmelding fester: Anne, må gjøres etter at komiteéne er på plass 

48. Komitèlederuttak mangler mat søndag.  Mary Hegge skal kontaktes,  Annes jobb.       

Sigurd ordner med bodansvarlige til.  

49. Fastlegging av  program: Ida og Marie refererte til forslaget.  



Største fangst i fiskekonkurransen kuttes ut. Konkurransens fisk blir nytt innslag: En sjelden 
fisk velges ut, og den som får denne blir premiert. 
Ribber settes inn.  
Filmnaust undersøkes av Kristel. 
Alt lukker kl. 18.00.  
Blobben skal inn?  Skal forsøke å smette den innimellom, uten om å ta bort noe. 
(Blobben må prøves ut på forhånd).  

I programmet annonseres en hurtigrutetur som trekkes på inngangsbilletten: 

Hurtigrutebillett etterlyses av han som vant den i fjor først nå. Sigurd ordner dette til 

vinneren.                                                                                                                                                           

I år annonseres  at det trekkes ei Roanstrøye. 

Telefonnummeret på programmet :  40047190. (Telefonabonnementet skal sjekkes opp) 
  
50. Hjemmeside:  Arne Johan må vente med programmet til Ingemars er grei. Legge ut at 

Rune Rudberg har meldt avbud. Bildet fra styremøte legges inn. 

51. Komitemøter. Må prøve å få til dette igjen. Viktig for at komiteene flyter greit. Husk 

dette nærmere festivalen. 

54. Hjemmesida til Roan: Ida 

60. Vurdere alle priser:  5. mai 

65. Øltapperiet må prioriteres, Thore. Torhild bestiller det i morgen, fredag 8. april 

73. Premiekomite: kontakt fra styret: Marie 

75. Lyd må være på plass snarest: Thore og Ida. 

89. Økonomi ansvarlig Trygve / Sigurd 

92. WC-ansvarlig. Thore kontakter Gerd 

96. Osenfjord er ok 

Eventuelt: 

 Festivaltier, ja, Marie følger opp dette. 

 Fiskekonkurranseside, må inn på hjemmesida, Anne prøver 

stadig 

 Storskjermplassering ?  Kisscam? Kommentatorboks? e.l. 

 Annonseringsformat er en utfordring for storskjermen. 

  

Dette må følges opp fra mars 5. mai. 

 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. 

 Etterlysning av oppdaterte komitélister fra 2015. Ida og Melanie må fortsette å 

undersøke saken. 

 


