Tittel:

Styremøte

Per telefon

4. mai 2018 kl 20.00

Skrevet av:

Ingar Hjelset

Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Sak

Saksbeskrivelse

Ansvarlig

Konklusjon / Vedtak

Åpning

Leder ønsket velkommen til styremøte

45/2018

Gjennomgang og godkjenning av referat fra
styremøte 23.04.2018

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.

46/2018

Post/mail
-

Det forelå en oversikt over mailer som var
kommet til klubben siden sist styremøte

Styret gikk gjennom mail-listen, drøftet
respons og fordelte svar mellom styrets
medlemmer.

Utføres
innen

47/2018

Økonomi
Det forelå regnskapsrapporter fra regnskapsfører.

48/2018

Økonomien ser ut til å være
tilfredsstillende.

Diskusjon på Facebook med kritikk til
administrasjonen av siden
Det har vært en diskusjon på Fb om hva som skal
være tillatt og ikke på klubbens Fb-side.
Det var utarbeidet et forslag til en orientering om
formålet med fb-siden, som ble vurdert lagt inn på
siden.

48/2018

Leder

Styret drøftet uroen som har vært på fbgruppa, om en skulle legge ut en
orientering på siden, men vil inn til
videre vise til reglene som allerede
ligger under «filer» på fb-siden og som
sier noe om hvordan siden skal fundere.
Skulle det oppstå ny uro, vil styret
komme tilbake til saken og vurdere hva
som må gjøres.

Oppdatering av vannkomité
Styret har så langt ikke lyktes i å få på plass en ny
vannkomité og drøftet hvordan en tar saken videre.






Leder etterlyser effekter fra forrige
vannkomité.
Styret ble enige om å gå ut med en
oppfordring til medlemmer som er
interesserte i vannarbeid, om å
melde interesse for å bidra i en
vannkomité. Dette tas med i en mail
som også gjelder invitasjon til
Rasespesialen 2018.
Senere vil styret vurdere å gå i
samarbeid om vannarbeid med
andre vannhund-klubber

49/2018

Rasespesialen 2018
Hege orienterte om arbeidet med Rasespesialen.

Hege

Sekr/leder
50/2018

Rasespesialen / aktivitetshelg 2019
Hege orienterte

51/2018

52/2018

Vervekampanje via facebook
Saken utsatt fra forrige styremøte.
Leder orienterte etter kontakt med NKK
Se sak 27/2018

Hege

Det er nå gjort avtale med Hamresanden
Familiecamp om
Rasespesial/aktivitetshelg
23.-25. aug. 2019

Leder

Vi har ikke hørt noe fra NKK og avventer
svar fra dem.

Spørreundersøkelse på facebook vedr
Portisposten på papir eller digitalt
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.

53/2018

Arbeidet med forberedelse av
Rasespesialen 2018 er i rute.
Invitasjon sendes ut på mail til klubbens
medlemmer.
Leder og sekretær sender ut mail i
fellesskap.

Leder

Spørreundersøkelsen realiseres.
Ansvarlige: Hege og Terje

Leder

Utsettes til neste møte

Saken utsatt fra forrige styremøte
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

54/2018

55/2018

56/2018

57/2018

Web-shop
Er det noen fremgang med dette?

Leder

Leder er i kontakt med de ansvarlige.
Det tas nå bilder av varer som skal
selges og som skal legges inn.

Hanhundliste
Dette er en side som aldri har vært realisert. Er det
noe vi skal ta tak i, og hvem gjør det.

Sekr.
Terje

Sekretær ser på denne saken i
samarbeid med Terje.

Eventuelt
 Sekretær bør ha tilgang til adm. av
klubbens hjemmeside
 Ved innmelding av valpekull skal alle tester
sendes inn uoppfordret, ikke bare henvises
til på nummer.




Leder tar kontakt med
Webmaster for å gi sekretær
tilgang.
Sekretær presiserer dette på
hjemmesiden.

Nytt styremøte
14. aug kl 20.00

