Protokoll fra styremøte i Risør By as
Dato:
Klokkeslett:
Sted:

06.07.2020
09.00
Torvet 1, Risør

Styredeltakere til stede:
Dag Hødnebø (deltok på telefon), Line Stebekk, Heidi Nylund Larsen, Nina Lundberg.
Administrasjon:
Daglig leder Unni Olimb Norman.
Forfall: Stian Pedersen og David Arnesen.
Beslutningsdyktighet: Paragraf 6.24
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er tilstede / deltar i styrebehandlingen.
Saksnr
154/20

Saker
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent.

155/20

Konstituering av styret.
Vedtak:
Styret konstituerte seg og Dag Hødnebø ble enstemmig valgt til leder og Line Stebekk
enstemmig valgt til nestleder for valgperioden på et år.

156/20

Deling av strategisk/administrative og taktisk/operative oppgaver
Daglig leder og styreleder hadde møte 29.6.2020. Bakgrunnen for møtet var daglig
leders ønske om en utvidet bruk av innkjøpte ressurser ut året for på denne måte å
gi daglig leder større arbeidsrom til administrative og strategiske oppgaver. Det ble
besluttet å bruke ledige økonomiske ressurser i selskapet til dette formålet.
Enkeltmannsforetaket Mona Rhein, som allerede leverer tjenester til selskapet, vil
være den som får tilbud om å levere de tjenestene det er ønskelig å outsource.
Vedtak:
Saken ble tatt til etterretning.

157/20

Styrerepresentant, andre næringer
Valgt representant for gruppen ”andre næringer” har meddelt styret at hun dessverre ikke
har kapasitet. Valgkomiteen følger opp ny kandidat for ”andre næringer” etter sommeren.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
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158/20

Eventuelt
Tusen takk til styremedlemmer
På vegne av Risør By as formidlet styreleder en stor takk til styrerepresentanter som påtar
seg styreverv og bidrar inn i selskapet med arbeid uten honorar.
Gågater i sentrum av Risør
Representant for handel formidlet synspunkter vedrørende diskusjon rundt gågater i
sentrum av Risør.
Vedtak
Saken vil bli fulgt opp av styreleder.

159/20

Dato for neste styremøte
Vedtak:
Mandag 17. august kl 17.00 – 19.00, Torvet 1.

Ved protokollen, Unni Olimb Norman. Møtet hevet kl 10.00
Risør, dato: 6.7.2020

_______________________
Dag Hødnebø

____________________
Line Stebekk

______________________
Heidi Nylund Larsen

_____________________
Nina Lokøy Lundberg
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_____________________
Sett: Stian Pedersen

____________________
Sett: David Arnesen

