Tittel:

Styremøte

Skrevet av:

Ingar Hjelset

Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Beate Katrine Henningsen

Sak

Per telefon

Saksbeskrivelse

23. april 2018 kl 20.00

Ansvarlig

Konklusjon / Vedtak

Åpning

Leder ønsket velkommen til styremøte

33/2018

Gjennomgang og godkjenning av referat fra
styremøte 20.03.2018

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.

34/2018

Post/mail


Mailutveksling i forbindelse med mail til
oppdrettere.

Mona

Det sendes ut en felles mail med svar på
spørsmål og innvendinger fra
oppdrettere etter tidligere utsendt
informasjon vedr. endringer på
oppdretterlisten.
En vil ha en egen oversikt over alle
oppdrettere, men kun aktive oppdrettere
blir tatt med på valpesiden.

Utføres
innen

Valpekull som ikke oppfyller krav
kategoriseres som ikke dokumentert.
På hjemmesida bør det også legges inn
en kommentar om at lister på NKKs side
kjophund.no ikke nødvendig vis
samsvarer med oppdrettere og kull som
er godkjent av vår klubb.

35/2018

Økonomi
Rapport?

36/2018

Leder

Leder orienterte om økonomien.
Styret ber om at det legges fram en
skriftlig økonomisk oversikt på neste
styremøte

Oppdatering av de ulike komiteene
Styret ser det som viktig å få på plass de ulike
komiteene i klubben og følge opp at disse kommer
i funksjon på en god måte.
Følgende komiteer er på plass:
 Helsekomité
 Avlsråd
 Utstillingskomité
Følgende komité er ikke på plass enda:
 Vannkomite
Vedtak i sist styremøte:
Styret går ut og utfordrer medlemmer som
er interessert i å være med i vannkomiteen,
om å melde seg.

Anne Nilsen utfordres som leder for en
vannkomiteen. Styret satser på å få på
plass komiteen i neste møte.

37/2018

Rasespesialen 2018
Hege orienterer

38/2018

39/2018

Hege

Planleggingen går etter planen.
Har sjekket stedet, og det ser greit ut.
Invitasjon blir utarbeidet.
Arbeider videre i samarbeid med svensk
rasespesial.
Trenger hjelp til å skaffe deltagergaver,
tar noe fra NKK.

Hege orienterer

Hege

Avventer svar fra campingplass.

Vervekampanje via facebook
Leder orienterer etter kontakt med NKK
Se sak 27/2018

Leder

Saken utsatt til neste møte

Leder

Saken videreføres på neste styremøte

Rasespesialen / aktivitetshelg 2019

40/2018

Spørreundersøkelse på facebook

41/2018

Styret ønsker, gjennom en spørreundersøkelse på
facebook, å få tilbakemelding på om Portisposten
bør fortsette som eget blad, eller om den kan utgis
digitalt på nettet i stedet, med tilgang kun for
medlemmer.
Avventer dialog med redaktøren.
Er dette kommet noe videre?
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

Leder
Det er tatt kontakt med aktivitetsledere
per mail med tanke på Hundens dag 9.
juni. Det viste seg å være feil i

mailadressene. Dette er nå sendt ut på
nytt og vi avventer svar.
Saken tas videre i neste styremøte

42/2018

Revisor
Saken utsatt fra sist møte.
Kunne vi gått ut med en «annonse» i facebookgruppa og høre om det var noen som ville ta på
seg jobben?

43/2018

Nytt styremøte
4. juni kl 20.00

44/2018

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Sekretær

En søker å finne en person som er villig
til å være revisor for klubben, gjennom
klubbens facebookside.

