
Protokoll 12 – 2017 

Referat styremøte 28-11-2017 

Møte på Skype. Kl. 21.30 

Deltagere. Elisabeth Bolsgård, Torbjørg Helene Olsen, Tom Løkken Møklegaard, Rigmor Eidesmo 

 

1. Protokoll 11 fra møte 20.11.2017   Godkjent av styret. RE, EB, THO, TLM. 

2. Vedtak i styret. Årsmøte avholdes i Bergen i forbindelse med NKK utstilling 22/23 April 2018. Sted og 

tidspunkt kommer senere. 

3. Mottatt mail fra Leder 28.11.2017 Kl.18.00/18.01 Leder trekker seg med umiddelbar virkning. 

Denne informasjonen er også lagt ut offentlig uten styres viten på klubbens webside samt FB siden 

Norsk Bichon Havanais Klubb. Alt dette ble gjort av tidligere leder.  

Det ble noen reaksjoner på FB. 

Som en reaksjon på innlegget på FB trakk to tillitsvalgte seg og to medlemmer. 

3.1 Elisabet Bolsgård ble med dette konstituert Leder av klubben. 

3.2 Christin Åkvåg Duesund vara rykker opp som styremedlem. 

4. Det ble besluttet å endre tilganger på NKK Klubbadministrasjon og endre passord er også gjort under 

møte, videre er det endret videresending av klubbmail.  

Tom Løkken Møklegaard fikk i oppgave å ta kontakt med NKK slik at alt ble riktig gjort.  

Elisabeth sendt mail til avgått leder i forbindelse med administrasjon av Klubbens FB side,  

Elisabet sendt mail til web ansvarlig for tilgang til Web hotell (Hjemmeside) 

5. Elisabeth Bolsgård tar kontakt med banken i forbindelse med denne saken så konto blir sikret i 

klubben. 

6. Ny Webmaster Frøydis Monsen ble enstemmig valgt.  

Frøydis har sagt seg villig til å friske opp siden vår.  

7. Vårt klubb blad Havanaiser’n er nesten klar for utsendelse. Ny leder skrives. 

8. Rigmor er satt som admin på styre siden FB. og avlsråders side. 

9. Styret ble enige om a sette opp liste over saker som må tas tak i forhold til avgang av leder 

10. Styre må sette opp liste i forhold til videre drift av klubben. 

11. Vi har en del punkter i referat som er gjennomført men ikke referert at de er ferdigstilte. 

12. Vi må gå tilbake og ta opp punkter som tidligere leder ikke ville skulle refereres. (Styreside FB 

kommentarer?) 

13. Det ble foreslått en melding til medlemmer: Det har vært uoverensstemmelser mellom tidligere 

leder og styremedlemmer i enkelte saker. Vi vil videre informere om styrets fremdrift, Bladet 



kommer ut som planlagt og til rett tid. Websiden blir oppdatert, vi vil også informere om at styret 

jobber godt sammen og jobber for rasens og klubbens beste slik at medlemmene skal trives. 

14. Styret har gjennomgått hendelsesforløpet ved tidligere leders avgang og har sikret skjermdumping. 

Styret har hatt tett dialog med NKK under prosessen. 

 

Neste styremøte Torsdag 30-11-2017 Kl.20.00 

 

Møte avsluttet 29-11-2017 kl.00.45 

 

Referent. 

Tom Løkken Møklegaard 

 


