
      

 

 

MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 6  deltagere 
Dato:  11.06.2013  
Kl.:   19:30-22:30 
Sted:  Nye klubblokalet på Nordås 
Referent: Tove Mordal 

 

ÅRETS SJETTE MEDLEMSMØTE 2013 

 
Juni møtet vårt, var avsatt til grillkveld og kos før sommeravslutningen. Vi diskuterte en del i styret på 
forhånd om vi skulle flytte det eller om vi måtte avlyse dette pga at det lå så tett opp under utstillingen vår 
og at arbeidsmengden for styret var veldig stor rett før utstillingen. Men vi så at det var vanskelig å kunne 
avholde det på et annet tidspunkt. Derfor valgte vi å avholde dette som planlagt med den begrunnelsen 
at det er slett ikke alle medlemmer som stiller på utstillinger og at vi må ta godt vare på alle medlemmene 
ikke bare utstillere. 
 
Vi var tre i fra styret og tre personer utenom som møtte. Dette synes vi var veldig trist. Vi hadde kjøpt inn 
grill, pølser og potetsalat på Hansakattens regning og Øyvind hadde med marinerte kyllingbryst. Brus og 
kaffe ble også servert. Det var nydelig vær og vi satt utenfor lokalet og grillet. Litt kjølig ble det da solen 
gikk ned, men vi hadde det veldig koselig og satt og småpratet om løst og fast. 
 
Vi ser ut ifra oppslutning at det blant medlemmene ikke er så stor interesse for å treffes på disse 
medlemsmøtene, så om ikke oppmøtet tar seg opp til høsten, så må vi se på om årsaken er at vi har for 
ofte møter og om vi kanskje må avholde disse sjeldnere. Kanskje annen hver måned. Vi ønsker spesielt 
tilbakemeldinger fra medlemmene på dette og hva dere synes kan være passende. Det er tross alt for 
dere vi avholder disse møtene og vi har også etterspurt hvilke tema dere ønsker at vi skal ha. 
 
Vi ønsker tilbakemelding og respons fra dere alle for at vi skal kunne drive klubben på en måte som alle 
er fornøyde med. Send en e-mail til en av oss i styret, så prøver vi å få til det meste. 
 
Vi avsluttet sommerens siste møte ca. Kl. 22:30 og forbereder oss til utstillingen vår og deretter en 
velfortjent sommerferie. 
 
Ha en strålende fin sommer alle sammen, så møtes vi igjen på neste medlemsmøte som blir avholdt den  
 
3. September.  Planlagt tema: Foredrag fra Royal Canine konsulent ang. kattepsykologi. 
 
 


