PROTOKOLL #8 2017
Dato:
Sted:
Tilstede:
Tid:

18.09.2017
Konferanse via Skype
Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård, Torbjørg Olsen, Rigmor Eidesmo, Tom Løkken
Møklegård
Kl. 20.00

Sak.nr
1
Innkalling godkjent.
2
Innkommet post:
Internsaken går som den har gjort i klubben.
Hjerteundersøkelse: styret mener det bør være nok med papir/ stempel fra
veterinær. Anniken svarer.
Kjøp av valp: Dette er ikke en sak for styret men imellom selger-kjøper. Anniken
svarer.
Man henstiller til at styremedlemmer tenker nøye over hva vi skriver på
facebook.
3
Evaluering av spesialen: Godt gjennomført spesial med god stemning rundt
ringen. Godt forarbeid av Elisabeth.
Takk til hovedsponsor Royal Canin og Impression of Silk for gavepremier.
4
Oppdrettermøte/medlemsmøte på Dogs4All: Det meste er på plass til dette
møtet, håper på godt oppmøte.
5

Medlemsbladet: Bladet er nå i trykken og kommer snart ut til medlemmene.

6

Dommerkompendiet: Elisabeth tar kontakt med svenskene og høre om
muligheten å få bruke deres kompendie.
Tidligere årsmøte/styre vedtak: Anniken og Rigmor hadde et møte for
gjennomgang/oppfølging 21/9. De lager oversikt over hva som evt. Må følges
opp/gjøres.
Hjemmesiden: Vi har gått gjennom denne og ser at det trengs noen endringer.
Henstiller alle som driver med aktiviteter med hund (agility- rally- freestyle o.l.) til
å reklamere for dette og sende inn bilder og resultater.
Ut fra inntekt av annonser ser vi at det ikke er sendt ut fakturaer på en stund.
Dette må vi ta tak i.
Mestvinnerlista: Lista er ikke ført likt gjennom året, denne må gåes gjennom og
sjekkes. Mulig reglene må skrives litt om så alle forstår de likt.

7

8

9
10

Sporadisk høydemåling: Henstille til NKK om sporadiske høydemålinger på
utstillinger. Anniken sender mail til NKK.

11

Eventuellt:
-Spesialen i 2018 og 2019, Få skriftlig fra Sandefjord hvordan dette blir. Elisabeth
kontakter Sandefjord HK.
-Elisabeth og Anniken fører liste over hvor/hvem som har utstyr som tilhører

Protokoll

#8 2017-3

Side 1 / 2

klubben.
-Regnskap bør i fremtiden foreligge til alle på innkallingen eller årsmøtet.
-Alle mail som kommer til avlsrådet/blir sendt fra avlsrådet skal sendes med kopi
til leder i styret.
-Avlsrådet; Vi kan ikke se å ha motatt kopi av mail avlsrådet skal/har sendt ut.
Dette må bedres. Avlsrådet må også bli bedre på å sende styret referat fra
møtene sine. Tom tar kontakt med leder.
-Grasrotandelen: Anniken ordner med frivillighetsregisteret.
-Momsfritak på trykking av bladet: Tom tar kontakt med redaktør.
Møtet slutt ca 22.15
Torbjørg Helene Olsen
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