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MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 13  deltagere 
Dato:  08.10.2013  
Kl.:   19:30-22:15 
Sted:  Nye klubblokalet på Nordås 
Referent: Norma Gjerde Landro 

 

ÅRETS ÅTTENDE MEDLEMSMØTE 2013 

Tema for møtet var fritt: 

Det var ikke kommet inn forslag for tema for denne kvelden, så dette var en kveld for felles hygge og kos. De  
som hadde noe på hjertet var velkommen til å komme med dette og ideer ble mottatt med takk. 
 
Hansakattens vedtekter og retningslinjer for æresmedlemmer: 

Denne er nå sendt ut på høring til alle medlemmer via mail adresser og facebook siden for medlemmer i 
Hansakatten. 
 
Vi hadde en koselig kveld og praten gikk veldig greit mellom medlemmene. 
 
Kattens dag lørdag 26.10.13 

Hansakatten er blitt forespurt om å holde kattevisning ifbm Kattens dag på Buddy butikkene på Sartor og 
Vestkanten. Dette er samme lørdag som WW13, så mange er bortreist i denne forbindelse. 
 
Norma tar ansvar for visningen på Sartor 
Bjarte tar ansvar for visningen på Vestkanten  
Elin Lundberg er blitt forespurt privat om å vise på Buddy Askøy, så hun profilerer Hansakatten på Askøy sammen 
med evt. andre frivillige der.  
 
Så da blir Hansakatten tilstede på til sammen 3 forskjellige butikker og lager 3 arrangement samme helg. Dette er 
supert. Om du har lyst å være med, så ta kontakt med en av de ansvarlige, eller Norma. 
 
Forslag til ny utstillingshall 

Det kom inn mange forslag til ny utstillingshall og disse vil bli sjekket ut ifht kommunale regler mhp allergi og vil så 
bli kontaktet fortløpende. Hallen må ha en størrelse på mellom 900-1000 m2 og ha tilgang på kafeareale, toaletter 
og 1-2 gode kontorer/garderober til sekretariat, dommer rom. Listen på hallene som ble foreslått ble tatt vare på av 
Norma. 
 
Møtet var konstruktivt og godt og vi avsluttet i 22-tiden. 
 
 
Neste Medlemsmøtet vårt er GF den 05.11.13, kl. 19:30 og evt. ekstraordinær kl. 20:00, Vel møtt alle 
sammen. 

 
 


