MØTEREFERAT STYREMØTE
Til:
Dato:
Kl.:
Sted:
Fremmøtte:
Ikke møtt:

Bjarte, Susanne, Øyvind, Sigrid, Norma, Anne, Gro-Elin, Maren
26. November 2013
19:00-23:00
Sandslimarka, hos Sigrid
Bjarte, Susanne, Øyvind, Sigrid, Norma, Anne, Gro-Elin, Maren og Tove
Alle

AGENDA
Sak nr.

Tekst

Ansvarlig

Frist

Tove: Fortsetter som referent og hjelper til
med utarbeidelse av diverse skjema. Hun
fortsetter også som kattungeformidler.

Tove

Kontinuerlig

Norma: I tillegg til regnskapsfunksjon,
kontaktperson for nye medlemmer. Holde
oversikt over klubbens eiendeler og hvor
disse befinner seg til en hver tid. Har også
nøkkel til lageret vi leier og telefonkode for
opplåsing.

Norma

Kontinuerlig

Sigrid: har den andre nøkkelen til
lageret.Hun tar i mot påmeldinger til
utstillinger og har oversikt over titler. Hun er
også vår kontaktperson for egne utstillinger.
Vi skal opprette en utstillingskomite, men
dette kommer vi tilbake til.

Sigrid

Organisering av styret: Arbeidsoppgaver

1.

Kontinuerlig

Bjarte har den andre telefonkoden. Lageret
befinner seg på Midtun.
Jannikke fortsetter å holde hjemmesiden
for oss og hun har gitt oss et tilbud som vi
har takket ja til.

Jannikke

Kontinuerlig
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2.

Referat fra forrige styremøtereferat: Vi
gikk i gjennom referatet fra september,
ingen kommentarer til dette. Utestående
saker fra oktober ligger bakerst i dette
referatet, disse vil det jobbes med
kontinuerlig.
Innkommet post v/Øyvind: Øyvind har
sendt ut skrivet fra NRR ang. nytt
utstillingssystem. Styret gjorde vedtak på at
Hansakatten ønsker å gå for det Polske
systemet. Både forrige og nåværende styre
er enige om dette. Informasjonen har også
lagt på fb siden for medlemmer til
informasjon. Øyvind forfatter en samlet
innstilling til fordel for det Polske systemet
på Hansakattens vegne. Han sender dette
til NRR innen fristen 1. desember 2013.

3.

Utført

Øyvind

01.12.13

Øyvind
Norma

31.12.13
15.12.13

Sigrid

Kontinuerlig

Norma

13.12.13

Alle

31.12.13

Øyvind informerte også om nytt info skriv
fra NRR til alle styremedlemmene. Disse
rundskrivene fungerer godt og gir god
informasjon til styrene.
Det er også kommet invitasjon til NRR’s GF
den 22.-23. februar 2014. Styret var enige
om at foruten leder så bør de som ikke har
vært der før, få anledning til å reise om de
ønsker. Denne gangen blir det Bjarte, Sigrid
og Anne som reiser, vara blir: Susanne,
Øyvind, Norma. Øyvind melder på innen
fristen 31.12.13 og Norma bestiller
flybilletter. Hun har e-mail adressene til alle
fra Styrelisten.

4.

Tove

Info fra utstillingsleder v/Sigrid
Ikke kommet i gang skikkelig enda, har fått
skriver og bærbar pc fra Norma, men
matriseskriveren må testes før overlevering.
Norma oppdaterer outlook programmet på
maskinen.
Ingunn har bestilt 5 enkeltrom til utstillingen
i april, (4.-7- april), 3 dommere er bestilt og
flere er invitert. Vår prioritet nr. 1 er å få tak
i hall før noe annet arbeide kan fortsette.
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5.

Tove skriver diplomene for utdeling av
titlene på julemøtet og får tak i pent papir til
å skrive dem på.

Tove

03.12.13

Norma henter pokalene som Ingunn har
bestilt.

Norma

02.12.13

Info fra kasserer v/Norma
Rettet opp kommentarer fra GF, dette ble
presentert på møtet. Budsjettet er også
justert ifht kommentarer og økt medl.avg.

Norma

Utført

Norma

30.11.13

Norma

kontinuerlig

Revisjonsfirmaet vårt har lovet å få ferdig
revidert regnskapet innen utløpet av
november. Der har vært litt småproblemer
med firmaet. Norma følger opp saken nøye.
Det er viktig at poster blir spesifisert på en
måte som gjør det enkelt å finne dem igjen i
regnskapet.
Planlegge og fordele oppgaver til
julemøtet

6.

Bjarte: Ordner med grøt og pinneside til
lotteriet.
Norma: Ordner med alt tilbehør
Maren: Tar med lotterigevinster
Øyvind: Tar med loddbøkene, 5,-/lodd ny
pris.
Alle: Ser etter lotterigevinster og stiller kl.
1900 for å gjøre klart til medlemsmøtet.

Bjarte
Norma
Maren
Øyvind

03.12.13

Alle

Tema for medlemsmøter 2014

7.

Vi har valgt å avholde færre medlemsmøter
i året som kommer og prøver å finne mer
interessante tema. Årsaken er at det har
vært liten interesse fra medlemmene i de
siste årene, og vi ser at de kanskje har vært
for hyppige.
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Møteplan og tema blir lagt ved dette
møtereferatet for første halvdel av 2014.

Tove

03.12.13

Norma ringer Frøyahallen på Melkeplassen
og Nordneshallen for å undersøke
muligheter for leie av hall til utstillingen.

Norma

03.12.13

Bjarte ringer Turnhallen for å undersøke
fornyet leie der. (Gikk ikke pga allergi).

Bjarte

Utført

Sted for møtelokalet blir endret. Vi skal nå
ha medlemsmøtene i det lille lokalet i
Alvøen Idrettspark.
Utstillingshall
Dette er fokusområde nr. 1 i tiden som
kommer og her må alle prøve å hjelpe til så
godt de kan. Vi må ha dette på plass om vi
skal kunne ha utstillingen i april 2014.
8.

9.

Lager for utstillingsmateriell
Vi har leid eksternt lager på Midtun, på
4m3. Bjarte og Norma har plassert alt fra
boden til Ingunn der, slik som sløyfer etc.
Det må tas en grundig gjennomgang av
dette og så må det sorteres i skikkelige
plastkasser som går å stable ordentlig I
høyden.
Plastkasser må kjøpes inn til formålet,
trenger ikke være så store. Det må ryddes,
sorteres, og statuslister over innhold må
føres pr. eske og totalt.

Norma og Bjarte har
låsing/opplåsing via
telefon, i tillegg er det
to nøkler til lageret
vårt. Norma har en
nøkkel, og Sigrid har
den andre.
Norma
Styret i sammen

30.01.14
31.01.14
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Evt.
Vi planlegger for Årsfest 1. Mars 2014.
Dette kommer vi tilbake til på hjemmesiden.

Alle

Sommeravslutning planlegges hjemme i
hagen til Sigrid den 11. Juni 2014. Dette
kommer vi tilbake til på hjemmesiden.

Alle

Når alle datoene er på plass vil vi undesøke
om å få leie lokale i Alvøen Idrettspark til
medlemsmøte og årsfest. Tove sjekker når
datoene fra Sigrid er klare. Kontaktperson:
Harald Instebø.

10.

Tove

28. 02.14

10. 06.14

10.12.13

Forslag fra Norma om å kutte dekning av
utgifter til telefon for leder og utstillingssekretær. Telefon koster ikke så mye som
før og det er ført uforholdsmessig store
kostnader de siste årene for den ene
posisjonen. Dersom det skulle vise seg at
enkeltpersoner i styret får uforholdsvis store
utgifter pga oppgaver for Hansakatten, skal
selvfølgelig Hansakatten dekke disse mot
bilag. Styret var enig om å kutte standard
dekningen for telefonutgifter.
GF sakene må legges ut på hjemmesiden
vår. Det legges ut info på fb siden for
medlemmer om at informasjonen er å finne
på hjemmesiden.
Vedtektene: Venter på siste oppdatering før
de fremlegges styret og deretter
hjemmesiden. Anne tar kontakt med Jorunn
og følger opp saken videre. Bør være klar til
julemøtet.
Årets Katt utdeling: Vi er blitt forespurt av
NRR om vi kunne tenke oss og stå for årets
katt utdeling i 2014. Styret mener at vi
trenger å få innarbeidet våre arbeidsrutiner
ifbm utstilling først og ønsker ikke å påta
oss dette nå. Bjarte gir tilbakemelding til
NRR kontoret.

Øyvind/Jannikke

Anne/Jorunn

Bjarte

primo februar

03.12.12

31.12.13
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Dato for medlemsmøter og tema for 2014
DATO 2014

KL

TEMA

ANSV

11. Februar

19:30

Gjennomgang av saker til NRR’s
GF 22-23 februar 2014.

Bjarte

01. Mars

Innbydelse
kommer senere

HANSAKATTENS ÅRSFEST

Alle

25. Mars

19:30

Foredrag: Ny info kommer snart

Sigrid

20. Mai

19:30

Foredrag: Ny info kommer snart

Sigrid

11. juni

19:30

Sommerfest hjemme hos Sigrid I
Sandslimarka, ny info kommer.

Alle

Nye datoer for høsten/vinteren 2014 kommer i løpet av sommeren på hjemmesiden.
Klubbhuset! Alvøveien 46,
5179 GODVIK Søk deg frem til kart på internet. Her er en link:
https://www.fotball.no/Community/Anlegg/Hjem/?fiksId=5939
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