
      

 

 

 

 

MØTEREFERAT STYREMØTE 
 

Til:   Susanne, Jannikke, Øyvind, Ingunn, Norma, Leon, Tove, Heidi, Nina 
Dato:   15. Mai 2013 
Kl.:      19:00 
Sted:   Inndalsveien, hos Ingunn 
Fremmøtte:  Susanne, Jannikke (skype), Ingunn, Norma, Tove og Leon 
Ikke møtt:   Øyvind, Heidi og Nina 

 

AGENDA 

Gjennomgang av utestående saker/status ifht skrivet fra Jannikke, samt utstillingsplanlegging juni 2013. 

Fra møte 29.11.12 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

4. 

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

Anne F. 

Jorunn Y. 

Jannikke M. 

Juni 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 tar dette inn på de aktuelle fb 
sidene. Utvidet frist. 

Jannikke 

 

Alle medlemmer 

30.05.13 

 

kontinuerlig 



      

 

 

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 
Avventer inntil 
videre. 

8. 

Lage til en fotostand for de som ønsker å 
selv ta bilder av kattene sine under juni 
utstillingen. Desinfeksjonsmiddel og 
tørkepapir  vil bli satt frem, samt boss sekk 
til avfall. 

Norma kjøper inn hvit voksduk til dette 
formålet,  

Jannikke 

 

Norma 

Juni 2013 

 

Juni 2013 

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 

 

30.05.13 
 
 

30.04.13 

 

 
Alle ovenstående saker er oppdatert ifht siste status. 
 
Nye og pågående saker fortsetter neste side.  



      

 

DIVERSE DISKUSJONER RUNDT UTSTILLING ETC. 

1. 

T-shirts 
Dette blir for dyrt for oss på nåværende 
tidspunkt. Vi avventer status etter juni 
utstillingen for å se på status på økonomien 
etter innføring av ny hall. 

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 30.05.13 

3. 

Pakering 
Leie for parkeringsplass utenfor hallen 
2.000,- Dette må taes inn igjen via 
parkeringsavgift for utstillere og besøkende. 
Parkeringsbilletter på henholdsvis kr. 50,-
/kr. 20,- er laget klart. Disse blir utlevert 
parkerende på utstillingen mot betaling. 
Vakt plasseres ved bommen. Ingunn? 
skriver ut og tar med tillatelsene til hallen. 

Tove 

Ingunn 

 

Utført 

Juni 2013 

 

4. 

Medlem savner sin Supreme tittel 2012 
Sertifikater ble ikke oversendt utst.sekretær 
før i april 2013, var da for sent ute til 
premiering i 2013, årsfest var også ferdig. 
Denne vil bli tatt med sammen med resten 
av 2013 resultatene. Står nå på denne 
listen. Minner om 14 dg frist for innsending 
av cert. 

 

Ingunn 

 

 

 Utført 

 

5. 

Egon – dommermiddag juni  
Det blir satt opp felles 3-retters meny, 
Noma ordner dette. Tar hensyn til 
allergikere. 

Norma Juni 2013 

  



      

 

 

6. 

Sosiale tema/tur på by´n 
Se oppdatering fra utestående punkter fra 
29.11.12, pkt. 8. Jannikke legger ut både på 
Hansakatten sin side på fb og på 
medlemsiden på fb. 

Jannikke 

 

Mai 2013 

 

7. 

Info/sikkerhets gjennomgang av 
Framohallen 
Vi trenger en gjennomgang av låser og 
forskjellig utstyr i hallen, samt 
sikkerhetsgjennomgang. Ingunn tar kontakt 
med hallansvarlig (Per Feie) og avtaler 
møte helst 10.06.13, eller det som passer 
best. Ikke 11.06.13 pga medlemsmøte. 

Ingunn Juni 2013 

8. 

Plastposer 
Gjennomsiktige plastposer til 
sponsorpremier er ankommet. Pga rot fra 
leverandør fikk vi ekstra rabatt. Kartongen 
ligger hos Ingunn.Inngunn tar ansvaret med 
pakking av premiene på utstillingen. 

Norma 

 

ingunn 

Utført 

 

Juni 2013 

9. 

Arbeidslister ifbm utstillingen 
Ingunn lager lister etter hvert som egne 
medlemmer melder på til utstillingen. 
Jannikke lager arbeidslister ut i fra disse og 
tildeler oppgaver til alle våre medlemmer 
som ikke allerede har nok oppgaver under 
utstillingen. Listene vil bli hengt opp 
forskjellige plasser I hallen.  

Ingunn 

Jannikke 

Juni 2013 

10. 

Foto-stand 
Papirduk, endret til voksduk. 
Desinfeksjonspray og tørkepapir settes 
frem, samt boss sekk. Norma handler inn 
voksduk I farge hvit. 

 

Jannikke/Norma 

 

Juni 2013 

  



      

 

11. 

Voksduker til kafeteria 
Norma spør Bjarte om vi trenger nye 
voksduker til kafeteriaen, de gamle er veldig 
slitte. Evt. kjøper Norma inn dette. 

Norma Juni 2013 

12. 

Medlemsmøtet 11.06.13 
Dette er veldig tett opp til utstillingen vår, 
men ser ikke muligheten for å forskyve til 
etter utstillingen. Så vi kjører medlemsmøte 
som vanlig med tilbud om grilling om været 
tillater det. Hver enkelt medlem tar selv med 
grillvarer etc. Type kurvfest. Om det blir 
dårlig vær, så blir det servert rømmegrøt og 
spekeskinke. Dette avklares i helgen før i 
forhold til værmelding. Info ut på 
hjemmeside og facebook side. Vi holder 
engangsgriller om dette blir valget. 

 

Styret 09.06.13 

 

12. 

Sløyfe-status 
Ingunn er klar med status over antall og hva 
vi mangler av forskjellige sløyfer  over 
helgen. Hun undersøker også om det går 
an å bestille separate buttons for erstatning 
på sløyfene fra Jannikke. Jannikke og 
Ingunn avtaler hvilke sløyfer Jannikke tar 
med nedover for bytte av buttons, samt at 
Ingunn bestiller inn det vi evt. mangler. 

Ingunn 

 

 

19.05.13 for 
status 

 

levering til juni 
utst. 2013 

13. 

Avis dekning på utstillingen 
Ta kontakt med aviser i mai ang. om de kan 
komme og skrive og ta bilder  på 
markedet/utstillingen, forslag om BT og BA, 
etc.  

Status: Hendvendelser er sendt BT, BA og 
Sydvesten, gjenstår å se hvem som 
kommer. Har også hatt tlf. Kontakt med 
dem. 

Styret 

 

Tove 

Mai 2013 

 

Utført 

14. 
Dommergaver 
Dommergavene fra Porselensmannen er 
klare, Ingunn får disse av Norma og 

Ingunn Juni 2013 



      

 

bestemmer hvilke som passer best til 
hvilken dommer.  

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 

16. 

Rigging 
Leon klarer å få fri fredag og lørdag 
utstillingshelgen for å hjelpe med 
rigging/utstillingen. Han tar kontakt med 
Frank Lægereid for assistanse. 

Leon Juni 2013. 

 

 

Et meget effektivt og driftig styremøte. Takk alle sammen. 


