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MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

 

Tilstede: 16  deltagere, inkludert en veldig glad Baltazar 
Dato:  03.12.2013  
Kl.:   19:30-22:30 
Sted:  Klubblokalet på Nordås 
Referent: Tove Mordal 

 

ÅRETS NIENDE MEDLEMSMØTE 2013 

I dag var det Julemøte: 
 
Bjarte hadde laget nydelig risengrynsgrøt til oss og Norma hadde med tilbehør og til og med Julebrød 
med brunost på. 
 
Så tro vi til igjen med utlodning som lenge har vært borte. Det var et rikt utvalg av gevinster og mye 
forskjellig. Igjen så hadde Bjarte med en Pinnekjøttside, og den heldige vinner av storgevinsten var 
Maren. Vi gratulerer både Maren og alle de andre heldige vinnerne.  
 
Vi vil benytte anledningen til å informere om at de reviderte vedtektene er nå å finne på Hansakattens 
hjemmeside. Det har vært en stor oppgave, men vi er veldig fornøyd med det flotte arbeidet som 
gruppen har gjort. 
 
Utstilling 
 
Vi vil arrangere utstilling i april, vi har endelig fått tak i en hall som ikke koster skjorten. Vi vil nok møte 
noen utfordringer mhp størrelsen, men vi får heller konsentrere oss om å lage en så koselig utstilling 
som mulig, liten og intim. Vi har stor tro på at dette skal gå veldig bra. Stedet for utstillingen vil bli 
Frøyahallen på Melkeplassen. Utstillingsinnbydelsen kommer om kort tid, vi venter på tilbakemelding på 
dommere, så er den klar. Så da gleder vi oss til å jobbe sammen med dere for å skape en flott utstilling 
igjen. 
 
Medlemsmøter 
 
Styret har bestemt seg for å minke antall medlemsmøter i det kommende året. Dette fordi vi har sett at 
folk har det for travelt til å møte en gang i måneden, så vi har kuttet til halvparten. Møteplan er lagt inn 
på hjemmesiden og noen tema er satt opp, men vi skal få til mer spennende i løpet av kort tid, vi venter 
bare på noen tilbakemeldinger. 
  



      

Side 2 av 2 

 

 
Medlemsmøte-lokale 
 
Lokalet som vi har nå er bundet opp i medlemskap og vi ser at dette kan skape vanskeligheter over tid. 
Så derfor har vi valgt å finne nytt møtelokale og håper at dette blir like bra og kanskje enda bedre enn 
det vi har i dag. 
 
Det nye lokalet er i Alvøen Idrettspark, og heter Klubblokalet, det er inne i parken på høyre side etter 
bommen. Det er lagt inn link til kart på hjemmesiden, bilde av lokalet og adresse på hjemmesiden. 
Adressen er: Alvøveien 46, 5179  GODVIK. Dette blir også lokalet for årsfesten vår. 
 
Utdeling av pokaler til årets Supreme Champion’er og DSM tittel 
 
Vi hadde også utdeling av pokaler og diplomer til årets Supreme Titler. og DSM Tittel. 
De flotte vinnerne er:  
 
SC S*-azucar Cat’s Dragon Space, BRI a24, eier: Anne Beate Owesenn (etterslep fra 2012) 
SC NO* Regnbykatten’s Aquila, BRI c33, eier: Karen og Frank Lægreid 
GIP (N) Du Monet Varg Veum, DSM, PER d, eier: Jannikke Orø 
 
Vi gratulerer alle med de flotte resultatene. 
 
 
Neste Medlemsmøtet vårt er den 11.02.14, kl. 19:30 og da ønsker vi alle hjertelig velkommen. 
 
 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES DERE ALLE 

FRA STYRET I HANSAKATTEN 

 

 


