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MØTEREFERAT STYREMØTE 
 

Til:   Susanne, Jannikke, Øyvind, Ingunn, Norma,Tove, Leon, Heidi, Nina 
Dato:   21. Oktober 2013 
Kl.:      19:00 
Sted:   Inndalsveien, hos Ingunn 
Fremmøtte:  Susanne, Øyvind, Norma, Ingunn og Tove 
Ikke møtt:   Jannikke, Leon, Heidi og Nina 

 

 

AGENDA 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

1. 

 
Gjennomgang regnskap for året, samt 
budsjett og utstillingsregnskapene. 
Disse er blitt presentert for og evaluert av 
hver enkelt i styret utenom vara. Er sendt ut 
på mail.  

OBS! I etterkant må det rettes opp at 

kasserer sitt navn mangler i GF papirene. 

 

Norma 

 

Øyvind/Jannikke 

 

Utført 

 

Utført 

2. 

Framohallen 

Vi har vært i kontakt med utleier av 
Framohallen. Vi avventer endelig 
tilbakemelding til utleier, til det nye styret er 
på plass. Vi føler at det er mest riktig at de 
tar den endelige avgjørelsen her og gir 
tilbakemelding så snart som mulig etter GF.  

Ingunn gir tilbakemelding til utleier om å 
avvente denne beskjeden. 

 

 

Nye styret etter GF 

 

 

Ingunn 

 

 

10.11.13 

 

 

25.10.13 



      

Side 2 av 3 

 

3. 

Seminaret i november 

Susanne henter Per Nilsen på Flesland og 
tar han med til Hotellet han skal bo på og 
spiser middag med han første kvelden.  

Deretter må noen være behjelpelig med 
frakt til og fra lokalet på lørdag og søndag. 

Invitasjonen til seminaret blir sendt ut 
sammen med GF papirene til dem som har 
gitt beskjed om at de ikke har PC tilgang. 

 

Susanne 

 

Medlemmer/Susanne 

 

Øyvind 

 

08.11.13 

 

05.11.13 

 

25.10.13 

4. 

Pokaler til Supremekatter, DSM, DVM 
etc. 

Ingunn bestiller inn pokaler til disse for 
utdeling på julemøte 3. Desember 2013. Vi 
har valgt de samme som ble brukt til årets 
hansakatter 2012. De i sølv med rødt motiv 
og lokk, på 29 cm. Pris ekskl. gravering er  
109,- kr.  2437 AL. Pr. nå er det 3-4 stk. Så 
da må det evt. etterbestilles for dem som 
kommer etter Adelkatten sin utstilling. 

Ingunn 01.12.13 

5. 

Kattens Dag/T-shirts, banner, plakat, hva 
er status her. 

Det var igjen 3-4 stk. Disse er levert til 
Bjarte sammen med banneret ifbm Kattens 
dag på Vestkanten.Bjarte skulle lage noen 
plakater, disse kan brukes på Sartor. 

Hansakattfolder: Jannikke har laget en flott 
folder, som kan brukes på alle stedene, 
denne kopieres opp og taes med. Denne 
kan også endres på etterhvert og brukes 
ved flere anledninger. På ene delen er det 
en innmeldingsblankett også. 

Foreløpig 3-4 katter på Vestkanten og 
Sartor, dette er for lite, Norma prøver å få 
flere medlemmer med. Elin tar seg av 
Askøy enten med kun Sibir, eller sammen 
med andre som har lyst. 

Ingunn 

Bjarte/Norma 

 

 

 

 

Norma/Styret 

Utført 

26.10.13 

 

 

 

 

22.10.13 
fortløpende 
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7. 

Administrator tilganger på FB-gruppene 

Legge inn Norma som administrator på 
Lukket avdeling. Det bør være minimum 2 
personer som har denne tilgangen til 
gruppene. Det gjør oss mindre sårbare ifht 
sykdom etc. Den ene bør være leder, den 
andre kan utnevnes av styret etter 
kunnskap og ønske. 

For de to andre gruppene er det greit, her 
er flere administratorer og disse er heller 
ikke så sårbare. 

Susanne 

 

 

 

25.10.13 

 

 

 

 
 
 


