PROTOKOLL FRA ÅPENT MEDLEMSMØTE 17.11.20.
MØTESTED: PARKEN BO-OG SERVICESENTER, NYE STORE
MØTEROM I 2.ETG.
18 frammøtte. Ingen skrivetolk.
Gunnar åpnet møtet med å ønske velkommen. Han orienterte om det nye
betalingssystemet som ganske snart skal tas i bruk på kontoret ved salg av batterier,
samt ved kaffesalg og loddsalg på medlemsmøtene. Nils er den som har ordna med
dette og han vil si mer om det etter at Gunnar har hatt sin orientering.
Så fortalte Gunnar om årets julemøte som i år blir på HIAS den 8. desember. På
HIAS har de lagt til rette for servering på en måte som tar hensyn til de reglene som
gjelder nå i koronaens tid.
Det vil bli en egenandel på 200 kr. pr medlem. For ektefeller/ledsagere til
medlemmer blir prisen høyere dersom disse ikke er medlem.
Drikke kjøpes inn av laget, hvert medlem får en enhet (brus, alkoholfritt øl).
Antall deltakere: 30? 40? Det ble opplyst at HIAS kan ta imot opp til 40 gjester i
nåværende situasjon. Dette blir avklart av styret.
Så orienterte Nils om den nye betalingsmåten, en betalingsterminal i forenklet utgave,
som han nylig hadde mottatt. Han hadde med terminalen, så vi kunne se den.
Den brukes sammen med en app, altså er man avhengig av å ha smarttelefon for å
kunne bruke den. Med dette systemet kan det også betales med vipps. Medlemmene
fikk også bruke den i forbindelse med kaffesalg og loddsalg, så da opplevde de at
systemet virker. Men for ordens skyld, kontanter er fortsatt brukbart i alle tilfeller der
man skal bruke penger på møter og ved salg av batterier osv.
Så ble det kaffe, med stort antall kakesorter som smakte fortreffelig.
Loddsalg ble det også, og selv om åresalget ble etterlyst av enkelte medlemmer, var
vi noen som opplevde at det ble mindre etterarbeid med små papirlapper.

