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MØTEREFERAT STYREMØTE 
 

Til:   Susanne, Jannikke, Øyvind, Ingunn, Norma,Tove, Leon, Heidi, Nina 
Dato:   05. September 2013 
Kl.:      19:00 
Sted:   Inndalsveien, hos Ingunn 
Fremmøtte:  Susanne, Jannikke (skype), Øyvind, Ingunn, Norma og Tove 
Ikke møtt:   Leon, Heidi og Nina 

 

AGENDA 

Fra møte 05.09.13 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

1. 

 
Gjennomgang av korrigert regnskap fra 
juni utstilling og sammenligning ifht 
november 2012 utstillingen 
 
Underskudd på -39.431 på juni utst. 
Overskudd på 8.511 på nov.utst. med 
gammel hall og mange flere katter. 

Norma Utført 

2. 

 
Hva må forbedres økonomisk til neste 
utstilling: 
 
- Hall leie og vasking er for dyrt. 
- Riggelag er for dyrt. 
- Kostnadene på kafeteria ifht inntektene er  
  for høye ifht god inntjening. Grilltallerken  
  skulle vært dobbel pris 150,-. Utvalg neste 
  gang: rundstykker, kaker, toast, pølse og  
  chips. Lapskaus og gryterett til varm rett til  
  dommere og kafeteria. 
- Kun dommere og assistenter får dekket 
  mat på utstillingen. 
 

 

 
 
Alle 

 

 

 

Kontinuerlig 
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- Dommermiddag dekkes kun for dommere 
  og vert/vertinne, andre må dekke selv. 
- Hotellpris Scandic 822,- /pers pr. Natt. 
- Dommermiddag lørdag bør bestå av 2-3 
  alternativer og 2 enheter vin til maten til  
  en fast pris som kommer på hotell-  
  regningen til klubben. Foreslår at klubben 
  tar seg av flybilletter og hotell etc. selv for 
  å få kontroll med kostnadene. 

3. 

Novemberutstillingen, skal den 
kanselleres eller ikke. 

Etter mye diskusjon var det flertall for å 
avlyse utstillingen vår i november på 
grunnlag av det store underskuddet i juni og 
ved nærmere kikk på tallene for nov. 12 så 
er det stor risiko for underskudd også i nov. 
13. Samt en rekke andre forhold som ikke 
taler til vår fordel. Vi ser det ikke som 
forsvarlig å kjøre utstillingen med den hall 
leien vi har nå i november. 

Ingunn tar kontakt med alle involverte over 
helgen og informerer om at vi ser oss nødt 
til å avlyse av økonomiske hensyn. F.eks. 
dommere, hall eier etc. 

 

 

Alle 

 

 

 

Ingunn 

 

 

Utført 

 

 

 

09. sept. 2013 

4. 

Juniutstillingen 2014 og evt. flytting 

Vi var enige om å søke om å flytte juni 
utstillingen vår fremover, endelig tidspunkt 
vil bli annonsert så snart det er klart. Her er 
det ikke bestilt noen dommere enda. 

Ingunn 
25. september 
2013 ? 

5. 

November utstilling 2014 

Her er 2 dommere bestilt: Spijker og 
Schukin. 

Ingunn Utført 

6. 

Korrigering av medl.møte referat 

Møtereferatet blir rettet og lagt ut på fb 
igjen.  

Tove Utført 
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7. 

Klagesak juni 2013 

Vi har ferdigbehandlet begge klagene og 
gitt tilbakemelding til de involverte partene. 
Ingen av partene var interessert i megling 
og styret anser dermed dette som en 
personkonflikt og saken er dermed avvist 
som en sak for Hansakatten. 

Susanne, Øvind, 
Norma, Ingunn og 
Tove 

Utført 

 

Gjennomgang av utestående saker/status ifht nytt skriv fra Jannikke. 

Fra møte 29.11.12 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

4. 

Vedtektene våre 
Arbeidet med oppdatering av vektektene 
våre, nærmer seg sluttfasen ifbm forslag til 
nye vedtekter. Veldig godt samarbeid i 
gruppen. 

Regler for utnevnelse av 
æresmedlemmer 
 
Denne saken taes samtidig av de samme 
personene. 

Anne F. 

Jorunn Y. 

Jannikke M. 

Oktober 2013 

8. 

Sosiale events: 
Lage et innlegg på Hansakattens 
medlemsside på fb og foreslå at dersom 
noen har lyst på en tur til byn, snakke katt, 
etc, så kan man invitere andre hansakatter 
til å delta. Dette for at medlemmene skal 
lettere kunne ha det kjekt sammen også 
utenom utstillinger og møter. Men i 
medlemmenes egen regi.  

Jannikke 

 

Alle medlemmer 

Utført 

 

kontinuerlig 
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Fra møte 10.01.13 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

7. 
Lærling til utstillings sekretær 
Ingen har søkt eller vist interesse for denne 
jobben.  

Ingunn 

Ingen har meldt 
interesse. Pkt. 
Utgår inntil 
videre. 

13. 

 
Påmeldingsskjema medlemskap for utfylling 
og sending på hjemmesiden vår. Vi venter 
på forslag fra Susanne. Utvidet frist. 

Info-skrivet fra Øyvind til nye medlemmer 
skal oppdateres til 2013 versjon. Blader og 
skriv skal som tidligere avtalt, sendes nye 
medlemmer enten på møter eller i post. 
Utvidet frist. 

Susanne 

 
 
Norma 

 

Oktober 2013 
 
 

Oktober 2013 

 

 
Alle ovenstående saker er oppdatert ifht siste status. 
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Pågående saker fortsetter under i rosa. Disse må videreføres på neste styremøte i oktober? 

I Utestående punkter  

1. 

T-shirts 
Vi velger å ikke bestille noe nå, men ser på 
saken på nytt etter resultat fra neste 
utstilling når en annen hall foreligger. 

styret August 2013 

2. 

Økonomi 
Budsjettet for fjorårets juni-utstilling, 
kostnader lå på ca. 168.000,- Budsjett med 
ny hall nå i juni vil ligge på ca. 172.000,-  
Norma gir status på kontoer. Utvidet frist. 

Norma 30.09.13 

15. 

Seminar – adferd hos katt 
Ingunn prøver å lage et slikt arrangement til 
høsten med samme mann som Susanne 
var I kontakt med. Må lages i god tid og nok 
informasjon om vi skal få tilstrekkelig 
oppslutning 

Ingunn September 2013 

 
Et tøft møte denne gangen for alle parter. 
 


