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

9. oktober 2018 kl 20.00

Ansvarlig

Konklusjon / Vedtak

Åpning

Leder ønsker velkommen til styremøte

80/2018

Gjennomgang og godkjenning av referat fra
styremøte 14.08.2018

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.

81/2018

Post/mail til styret
Leder

Styret drøftet svar på mail. Leder svarer.
Mona og Ingar ser på noen utfordringer
ved mailsystemet.

.

Utføres
innen

82/2018

Uttalelse oversendt NKK vedr. innkommet klage
på Rasespesialen 2018.

Styret sendte 08.10.2018 en uttale til
NKK etter oversendt klage på forhold
under Rasespesialen 2018 som de har
mottatt fra medlemmer i RPVH.
Svar er mottatt fra NKK hvor de
meddeler at de ikke finner grunnlag til å
foreta seg noe mer i saken på
nåværende tidspunkt.

83/2018

Økonomi
Leder

84/2018

Det forelå ikke økonomisk rapport til
styremøtet. Tas i neste styremøte

Prosess fram mot årsmøtet 2019
Styret drøftet et forslag til prosess fram
mot årsmøte 2019.
Årsmøte blir avholdt 16.03.2019 i
forbindelse med NKK utstilling i
Kristiansand.
Sekr.

Sekr undersøker mulige lokaler og
bestiller tre hotellrom til styret som kan
avbestilles om en heller bor privat.

Leder

Leder sender beskjed til valgkomite om
hvem som står på valg og evt tar
gjenvalg.
Bekjentgjørelse med informasjon om
sakspapirer på hjemmesiden, legges inn
i Portisposten.

85/2018

Utvalg/komiteer
a. Oppdatering av vannkomité

Styret er glad for at Marita Ekholm,
Andreas Iversen og Line Gran Solberg
har sagt seg villig til å sitte i
vannkomiteen.
Hege blir med og setter komiteen i gang.

b. Andre komiteer/utvalg
Styret er inntil videre utstillingskomite.
De som står oppført som helsekomité,
spørres om å stå fortsatt.
86/2018

Ny kasserer og revisor
Sekr

87/2018

88/2018

Vervekampanje via Facebook
Se sak 66/2018
Noe nytt i saken?

89/2018

Saken utgår inntil videre
Leder

Spørreundersøkelse på facebook vedr
Portisposten på papir eller digitalt
Noe nytt i saken?
Neste nummer av Portisposten
Ideer til saker og innspill

Styret sjekker om NKK har slike
tjenester.
Hvis ikke innhentes det et tilbud fra et
firma.
Styret har løsninger på revisoroppgaven.

Saken utgår inntil videre.

Leder

Info om Rasespesial 2019
Årsmøte – Bekjentgjørelse/innkalling
Nytt fra styret

90/2018

RS NKK 2018
Vi har mottatt mail med informasjon om RS i NKK
2018.
Se to mailer fra NKK 28.09.
Påmeldingsfrist 12.10.

Hege

Ingen i styret har anledning til å møte på
RS i NKK 2018.
Styret gir fullmakt til Fellesalliansen.
Hege tar kontakt for å avklare hvordan
dette kan gjøres.

91/2018

Facebook

Utsatt

92/2018

Samarbeid med andre vannhundklubber?
Er dette noe som er aktuelt?

Styret avventer videre utvikling i saken.

93/2018

Eventuelt
-

94/2018

Brev far NKK datert 04.10.2018 vedr
utredning i forhold til momsplikt

Nytt styremøte
12. nov kl 20.00
.

Møtet slutt

Sekr.

Vi sjekker med NKK hva dette krever av
oss som klubb.

