Tittel:

Styremøte

Skrevet av:

Ingar Hjelset

Tilstede:

Medlemmer: Mona Irene Holte, Terje Kristiansen, Hege Skomedal, Mona Lindrupsen og Ingar Hjelset.
Vara: Anne Nilsen.

Ikke tilstede:

Beate Katrine Henningsen

Sak

Per telefon

Saksbeskrivelse

14. aug 2018 kl 20.00

Ansvarlig

Konklusjon / Vedtak

Åpning

Leder ønsket velkommen til styremøte

59/2018

Gjennomgang og godkjenning av referat fra
styremøte 04.06.2018

Referatet er godkjent med bakgrunn i at
styremedlemmene har hatt 5 dagers frist
til å komme med innspill etter at de fikk
tilgang til protokollen.
Protokollen er lagt ut på klubbens
hjemmesider.

60/2018

Post/mail
-

Vi går gjennom mailer som er kommet inn siden
sist styremøte 4. juni og drøfter svar

Styret gikk gjennom mailer fra
medlemmer siden sist styremøte og
forfattet svar som vil bli sendt ut med det
første.

Utføres
innen

61/2018

Økonomi
Ikke sikkert det er noe nytt her?

62/2018

Leder

Diskusjon på Facebook med kritikk til
administrasjonen av siden

Styret ble enige om å benytte standard
svar ved sanksjoner på FB-siden.
Forslag til svar ble vedtattFor øvrig vil styret fortsatt følge klubbens
kommunikasjonsstrategi vedtatt av
årsmøtet. Styret vil fortløpende følge
med på hvordan FB-siden fungerer.

Vi bør drøfte den siste tidens hendelser på fbsiden. Vi bør også vurdere å lage standard svar
som legges ut til de som bryter reglene for siden,
både ved første gangs brudd og ved gjentatt
brudd.
63/2018

Oppdatering av vannkomité
Styret er i kontakt med enkelte personer,
og vil komme tilbake til saken i neste
styremøte.

Har vi kommet noe videre med dette?
Hva blir veien videre?

64/2018

Rasespesialen 2018
Hege orienterer

65/2018

Økonomien ser ut til å være
tilfredsstillende.

Hege

Forberedelsene til Rasespesialen er i
rute. Påmeldingene er gode.

Hege

Intet nytt siden sist styremøte

Rasespesialen / aktivitetshelg 2019
Noe nytt

66/2018

67/2018

Vervekampanje via facebook
Noe nytt

Leder

Intet nytt, Saken utsettes.

Spørreundersøkelse på facebook vedr
Portisposten på papir eller digitalt
Intet nytt, saken utsettes.
Noe nytt?

68/2018

Aktiviteter lokalt
Styret ønsker å få oversikt over lokale/regionale
kontakter, og styrke dialogen med disse,
Noe av dette det skal arbeides videre med?
Se sak 29/2018

69/2018

71/2018

Saken utsettes

Leder

Dette arbeides det med

Sekr.
Terje

Sekretær ser på denne saken i
samarbeid med Terje.

Web-siden
Hvordan få hjemmesiden til å fungere Sekr skal i
følge vedtak i forrige møte, ha tilgang til adm. av
siden.

70/2018

Leder

Hanhundliste
Gjentas fra forrige styremøte for å holde det varmt.
Dette er en side som aldri har vært realisert. Er det
noe vi skal ta tak i, og hvem gjør det.
Eventuelt

72/2018

Nytt styremøte
13. sept 20.00

