Referat fra styremøte nr. 4. 12.06.08
Sted: Harestadvika, i båten til Helge.
Tilstede: Helge Andersen, Kristin Ravndal, Tordis Fosse Lye, Ann-Tove Ness
Fravær: Ragnhild Solem Vikra, Astrid Voll, Monica Bakken.

Vi skulle ha tatt båten til Skudesnes og hatt styremøte hos Ragnhild, men vinden
stoppet oss.
Sak 20.08: godkjenning av referat nr 3: referat godkjent
Sak 21.08: Post inn: a valgkommiteen i NLL har kommet med forespørsel om
kandidater til valgkommiteen.
b fra styret i NLL er det kommet forespørsel om kandidater til NLL`s
hederstegn, dette gjelder tillitsvalgte.
Sak 22.08: Høstkurset: vi arrangerer høstkurs 16. okt 08. annonse har stått i
Logopeden. Vi jobber videre med innbydelse og ordlyd. Vi lager et
vedlegg, en appetittvekker. Vi fikk utdelt skriv fra begge foredragsholderne. Til neste styremøte skal alle medlemmene lage et sammendrag
av de to skrivene fra Olav Lunde og Margit Askeland. Vi må også få med
ansatte i barnehagene på kurset.
Kursavgift 580 kr. Lunsj – baguetter, kaffe, te.
Sak 23.08: Klosterkurset. 16. – 17. jan. 09
Kristin følger opp avtalen med Utsein Kloster Hotell.
Vi diskuterte foredragsholdere. På fre. ble vi enige om stamming.
Helge gjør en henvendelse til Gro Hartveit på landsmøtet.
På lør ble vi enige om work shop med lokale folk. Vi ser videre på dette
i aug.
Sak 24.08: Websiden: Rogaland Logopedlag har nå en hjemmeside via NLL.
Den som innehar vervet som styremedlem er ansvarlig for hjemmesiden.
Vi kommer til å sende referatene fra styremøtene til hjemmesiden.
Sak 25.08: Valgliste for styremedlemmer: sekretær hadde laget en liste, den trenger
litt bearbeidelse. Den vil så bli sendt til styret og valgkommiteen.
Sak 26.08: Forespørsel fra leder: om tilskudd til mobil og internettbruk. Innvilget
Sak 27.08: Møteplan: 4.sept 08. styremøte i Skudesnes. Kl. 16.00 fra Harestadvika
2.okt 08 mailmøte ang. høstkurset.
27.nov. 08 styremøte i Tastagt 30 kl. 17.00.
16.jan 09 kl.16.00. årsmøte
Stavanger 17.06.08 Ann-Tove Ness sekretær

