PROTOKOLL 2
Styremøte i NBHK
Dato:

11.5.2014

Sted:

Skype

Innkalt:

Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Anniken Bille,
Elisabeth Bolsgård, Runi Merete Solbakken

Tilstede:

Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Elisabeth Bolsgård.

Fraværende:

Runi M.S Gezer og Anniken Bille

Referent:

Elin Isaksen

Behandlede saker
Godkjenning av protokoll
Godkjent.
Sak
7/2014

Henting av utstyr hos AKB
Et medlem har hentet noe utstyr hos Berner. Styret vedtok å dekke
hennes utgifter samt kr. 500,- i godtgjørelse for utført jobb.
Elin betaler og informerer henne.
Elin informerte om at det ikke foreligger noen dokumenter i
forsendelsen til henne. Eskene inneholdt en del utstyr fra shopen, noen
gavepremier, eldre utgaver av medlemsbladet.
Klubbens utstillingsutstyr ble ikke hentet, da det ikke var plass til dette i
Lillians bil. Henting av utstyret har blitt en stor utgiftspost for klubben.
Utgiftene er på over 7000,- til nå.
Klubbens telt, stoler og utstillingsbord innhentes. Elisabeth Bolsgård
kontakter tidligere leder.
Dersom ikke klubbens utstillingsutstyr skaffes til veie, stilles tidligere
leder ansvarlig for dette og vil bli belastet med innkjøp av nytt utstyr.
Enstemmig vedtatt.
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Klubbens arkiv
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Styret har ikke mottatt noen dokumenter fra tidligere leder. Vi må
etterlyse tidligere års regnskap, stiftelsesdokumenter osv.
Elin kontakter henne.
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Rasepesialen
Vi bruker av klubbens shop til premiebordet.
Utstillingskomiteen får godkjenning for å lage avtale med fòrleverandør.
Sløyfer fra ny leverandør blir vurdert.
Utstillingskomiteen får dekket overnatting til spesialen.
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Sak

Hjemmesiden
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Vi skal legge om menyen og se om vi kan få plass til små annonser på
klubbens hjemmeside. De som annonserer i bladet, vil få mulighet til
også å ha annonse på hjemmesiden mot ett tillegg i prisen.
Det ble diskutert hvorvidt vi skal beholde gjesteboken, og vi ser det an i
3 mnd. Gjesteboken kan legges direkte på klubbens forside. Dersom den
ikke er i aktiv bruk over de neste 3 mnd, blir den tatt bort. Klubben er
aktiv på FB og det finnes også mange andre FB grupper som man kan
hente informasjon om rasen i og som styret mener er til det beste for
rasen.
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Medlemsbladet
Styret vedtar å redusere antall trykkede utgivelser til 3 pr. år. Det vil i
tillegg være 1. nettutgave.
I nettutgaven vil vi ha mulighet til å ha utstillingsresultater, bilder m.m.
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Eventuelt

Hansnes, 11.5.2014

Elin Isaksen

Elisabeth Bolsgård

Frøydis Monsen

Hege Sky Mokkelbost
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