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Bidra til å hjelpe NKK fra konkurs:
Alle
Vedtak: NPK gir et bidrag på kr 20.000,- i gave til NKK.
Det er i følge NKK opp til NPKs styre om vi også ønsker å låne NKK
penger for å sikre driften videre ut 2020.
EH har vært i kontakt med lederne for gruppene og forespurt dem,
om hva gruppene tenker om dette. De er enige i at vi kan låne NKK
penger, så langt det ikke går utover driften til gruppene, og iflg en
av gruppene, ikke mer enn halvparten av klubbens kapital.

Styret er enig om at vi kan låne NKK kr 400.000,- under
forutsetning om at NKK får inn nok penger til å dekke driften, og
unngår konkurs. Pengene utbetales først etter at NKK kan framvise
at så er tilfelle.
Vi ønsker i tillegg en sikkerhet for at Dogweb blir tatt hånd om, hvis
det skulle vise seg at NKK går konkurs, og vil ta opp med dem om
lånet kan stilles med sikkerhet i Dogweb.

NPK har også mulighet til å gi et ytterligere lån, hvis det skulle
være behov for det, på et senere tidspunkt.

Vi forespør NKK om deres databasesystem er leid eller eies av NKK.
Vi går ut fra at NKK eier innholdet i basen.

Vi sender ut mestvinnerrosettene i posten. Forespør Bente om
utsendelse for KLAB-rosettene.
Neste møte utsettes til juni. Da vil vi kunne vite om auditoriet til
OsloMet er disponibelt for GF.
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