
      

 

 

MØTEREFERAT MEDLEMSMØTE 
 

Tilstede: 11  deltagere 
Dato:  12.02.2013  
Kl.:   19:30-22:30 
Sted:  Nye klubblokalet på Nordås 
Referent: Tove Mordal 
 

ÅRETS ANDRE MEDLEMSMØTE 2013 
 
I dag samlet vi oss i det koselige nye klubblokalet på Nordås v/Kilden Senter. Lokalet var i dag veldig 
kaldt. Tove hadde sviktet totalt og ikke vært oppe og skrudd på varmen dagen før. Fysjom… 
Siden det var gjennomgang av GF saker som sto på agendaen hadde vi ikke rundstykker, men Norma 
var og handlet kjempegode kjeks med sjokolade, og kaffe og te var klart. Brus var også tilgjengelig. 
 
NRR´s GF står for tur nå til helgen og det er mange spennende saker som vi stemte over. Noen hadde vi 
sterke meninger om, andre ønsket vi å overlate til dem som hadde bedre kunnskap enn oss, andre saker 
var av en slik karakter at vi mente at representantene våre fikk vente og få litt mer info fra forslagsstillerne 
om hva sakene egentlig medførte og så fikk de avgjøre hvordan vi skulle stemme på GFén. 
 
Tar ikke gjennomgangen sak for sak her, regner med at de som har interesse for GF sakene har sett 
gjennom dem i forkant, og siden vi ikke har fått noen henvendelser ang. interesse eller ønske om 
avstemming, så fikk alle deltagerne på møtet si sitt og vi ble enige om en felles instilling til sakene. 
 
Vi hadde et trivelig møte og koste oss sammen, praten og latteren satt løst og diskusjonene ble varierte 
og interessante. Denne gangen var det mest representanter fra Kategori 1, så vi savnet mange fra andre 
kategorier også, det er litt vanskelig for oss å uttale oss på vegne av raser som vi ikke kjenner så godt til. 
Så jeg vil anbefale de som brenner for rasen sin og bidra med sine kloke ord. 
 
Så vel møtt igjen neste gang. Et trivelig sted og være. Vi tok også bilder fra møtet denne gangen, om 
dere har lyst og ta en kikk. 
 
Da ønsker vi delegatene våre til GF, lykke til. Det er Susanne, Ingunn og Jannikke som reiser for 
Hansakatten denne gangen.  
 
Neste møtet blir da 05. mars 2013 da får vi spennende referat fra GFén I den store hovedstaden og info 
om hvordan det gikk med de forskjellige sakene. 
 


