
Referat  styremøte
16.03.2021

Skrevet av : Beate Henningsen

Tilstede : Styremedl.:
Nina Kilbane
Mona Lindrupsen
Beate Katrine Henningsen
Ragnar Lie
Jarle Gåsøy
Even Storskogen Prydz
Line Solberg

Ikke tilstede :

Sak Saksbeskrivelse Ansvar Konklusjon/vedtak Frist Arbeidsnotat

Åpning Leder ønsker velkommen til styremøte.



14/21 Gjennomgang og
godkjenning av
referat fra styremøte

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.

15/21 Post/mail til styret - Avl og Ad
Diskuterer rundt dette og styret ønsker få dette inn i RAS.
Styret oppfordrer oppdrettere og  hundeeiere til å få røntget
for HD

Nina svarer ut på denne mail.

kanskje skrive en artikkel i portisposten om dette med
HD og avl.?

16/21 Årsmøtet
12.04 kl.20.00

- Bekjentgjøring av årsmøtet er lagt ut på hjemmeside og
facebook
- Gjennomgang av papirer til årsmøtet.

Gjennomgå
-Innkalling ut 2 uker før , frist 28.03
-Regnskap
- årsberetning
-Handlingsplan
- stemmeseddel

17/21 Rasespesialen 2021
28-29 august.

Lokaler
- Solplassen Rakke camping, ved Stavern -rabatt til deltakere den helgen via klubben

-hvor mange fra styret skal delta
-pris, hytte/bobil/campingvogn
Mona tar kontakt med Hege skomedal.

18/21 RS møte 20 mars Nina gjennomgår info som er kommet.

19/21 Valpekjøpere Oppdrettere opplever en stor økning i antall henvendelser
på valper, både på mail og tlf.
Styret får mange mail ang valpekjøp.
Klubben vil gå ut med info på hjemmeside og  fb, der de
henvender seg til valpekjøpere, om hvordan de bør
kontakte oppdrettere. Pga det store trykket og henvendelser
av kjøp ,kan det ikke forventes at oppdrettere klarer svare

Det er mange som ønsker valp om dagen. Portugisisk
vannhund er liten rase, med begrenset antall hunder.
Oppdrettere får enormt mange henvendelser for tiden.
Pga det store trykket og henvendelser har ikke
oppdrettere kapasitet til å svare alle. Oppfordre
kjøpere til å bruke tid når de ønsker seg et
familiemedlem og ha tålmodighet.



alle.

20/21 Diverse
RAS

RAS oppdateres og det er ønskelig å få med bl.a dette :
Avl og hd
Addison

21/21 Neste styremøte på
zoom meetings

07.04 kl 20.00
forberedelser til årsmøtet

Møtet slutt 21.25


