
FESTIVALSTYREMØTE TORSDAG 2. juni 2016 

Til stede: Ida, Marie, Kristel, Sigurd, Thore Erling, Sveinung, Melanie og Anne D (ref.) 
                  Conny meldte forfall 
 

 Utkast til kræsjbåtskilt ble valgt. Skilt bestilles 
 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte 
o Annonsering på facebook får en del respons. Bra 
o Inntil 10 pass kan brukes som lokkemat (unngå inflasjon) 
o Trekke kabel fra Kristel til Brøggula for betalingsterminal. Kabel må kjøpes. 

Nødvendig med en forsterker 
o Thore skulle prøve å få en mulig sponsor til fiskekort, med hjelp fra Torhild. Arbeidet 

fortsetter 
o Hurtigruta i rute  Det vil si skal kontaktes. 
o Skilt restaureres. Ikke kjøpe nye. 
o Småbåtsnekring er ok. Petter Marius sa ja. 
o Ny aktivitet presentert; Spikerfiske. Gitt og laget av Thore etter en ide fra en svenske 

 
 Gjennomgang av aktivitetsplana 

7. Markedsføringsstøtte: Sndt søknad til Næringsfondet, men ikke noe svar. Purres av Ida 

15. Campingplan i rute 

20. Sponsorlista ble gjennomgått. Annonser skal ut på hjemmesida før 15. juni. «Går sin gang 
det herre, sjø» sitat Sigurd. 
I framtida må ting kunne lagres på en «sky», slik at alle kan finne det for å forenkle arbeidet 
og slippe og sende det til hverandre hele tida. 
23. Plakaten ble super . 50 stk bestilles fra trykkeri i A2 format. Henges opp snarest. 
       En stor takk til kunstneren. Styret applauderer. 
       Denne skal snarest ligge øverst på hjemmesida. (Erstatte den gamle) 
28. Billettbøker Ta Sjansen ok, ordet billett må rettes. 
33. Salgsboder. Sigurd har fått 11-12 påmeldte. Han har kontaktet et par nye. Ca. 20 stk er       
       nok. 
35. Osenfjord: Festkjøring lørdag ok.  
     Går kl 11. fra Sæther søndag. De som ønsker å være med da kontakter mannskapet på     
      Osenfjord direkte og dersom det blir 20 stk blir det tur.  
40. Den nye plakaten er så bra at det må være mulig å få presse på den. 
42. Reviderte instrukser kommer. 
44. Komitelistene er sendt ut 1. gang. 2. gang skjer før 1. juli. Anne reviderer fortløpende og     
       sender endelig liste til Ida. 
45. Innmelding fester skal gjøres i løpet av helgen 3.-4. juni Anne er ansvarlig 
47. Festivalutstyr: Nye Bessaker luer bestilles. Kristel hadde kanskje en sekk med småstæsj. 
55. Program til alle husstander gjøres etter 7. juli 
57. Lillian Bestiller ballfesk og klippfisk. 
      Tørrfisk: Original i Brøggula. Snacs på kaiområdet. 
      (Neste år drømmes det om å lage tørrfisk selv) 
59. Reker. Styret kom til enighet. 
60. Prislista ble revidert. 
62. Hesteskyss ok. Ida hadde hus til dem. 
64. Gammel motorer ok 
65. Øltapperi bestilt 
67. Kontakte brannvesen. Sveinung har kontakt med Håkon om hvordan dette ble gjort før.  
      Og han har kontakt med «brannsjefen» Ola Dahle 
70. Betalingsmåter undersøkes. Ida overbringer dette til Hilde. 



73. Premiekomite er i gang. 
77. Forandringer i Brønnøysundregisteret må gjøres for at søknad til Mattilsynet skal  
      registreres. Jobbes videre med 
78. Marie bestiller drikkevarene 
85. Søppelhåndtering ok 
87. Vekter til fiskekonkurransen. Marie ok 
91. Heimevernet ved Einar Morten Moen stiller med 5 mann, men skal prøve å få til flere.   
      Lederne prøver å ordne overnatting i skolen til disse.  Tidligere avtale var at de fikk 10000  
      for å gå nattevakt, uavhengig av hvor mange mann de stilte. Dette sjekker Marie opp. 
 
Eventuelt: 

 Fiskekonkurransen må opp på hjemmesida. Hvordan få dette til?  

 Roansutstillinga må oppdateres på hjemmesida 

 Ny rett? Skalldyrsuppe?  Lillian skal servere smaksprøve 16. juni til styret og hun bes 

om kostnadsberegning per pors.  

 Åfjord Utopia. Festivalen må profilere seg. Delta på rundballkonkurranse. Sterke 

menn blir kontaktet.  Dersom arrangør stiller med basseng, stiller festivalen med Arti 

Bailla.    Lørdag 18. juni 

 Arbeidet med å prøve ut blobben må komme i gang så fort som mulig. Lederne må 

snakke med folk for å låne båt og annet nødvendig utstyr 

 Lederne har sendt forespørsel til TV2, men ikke fått noe svar. 

 

 


