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MØTEREFERAT STYREMØTE 

 

Til:   Bjarte, Øyvind, Norma, Anne og Gro-Elin 
Dato:   10. April 2014 
Kl.:      19:00-22:15 
Sted:   Hos Bjarte i Kjøkkelvikveien 39B 
Fremmøtte:  Bjarte, Norma, Gro-Elin og Tove 
Ikke møtt:   Øyvind, Anne 

 

AGENDA 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

1. 
 
Referat fra forrige styremøte 
Ingen kommentarer 

Tove Utført 

2. 

 
Innkommende post v/Øyvind 
Avventer videre info fra Øyvind ang. pågående 
sak. Øyvind hadde ikke anledning til å møte, men 
sender oss saksdokumentene så snart som 
overhodet mulig. Vi er ikke fornøyd med 
saksgangen i denne saken og Bjarte melder ifra 
til NRR ang. videre saksgang. Anne F. bes om å 
assistere. 

Øyvind 
 
 
Bjarte 

14.april 2014 
 
 
16.april 2014 

3. 

 
Info fra kasserer v/Norma 
Presentasjon av foreløpig regnskap for april 
utstillingen. På tross av lavt utstillerantall, antar vi 
at vi går ca i 0 regnskapsmessig på denne 
utstillingen. Det er styret fornøyd med og det er 
mer enn vi kunne håpe på. Understreker at det er 
kun et grovanslag, venter fremdeles på noen 
småfakturaer og innbetalinger. 

Norma 
 
 
 
 
 
 

Utført 
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4. 

Sommerfest hos Sigrid 
Pga sykdom i familien blir stedet endret, Norma 
tar kontakt med Harald Instebø og hører om vi får 
lov å bruke møtelokalet i Alvøen og om vi kan 
grille utenfor der. Mer info kommer når det er 
klart, på hjemmesiden. 

Norma Slutten av april 

5. 

EVALUERING ETTER UTSTILLINGEN: 

Vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger etter april utstillingen vår, fra utstillere, 
sponsorer, dommere, veterinærer og andre.  
 
 
Tilbakemeldingene er at det har vært en utrolig koselig utstilling på alle måter. Dette har 
også blitt observert fra NRR sin side. Dette setter vi i styret også stor pris på. Når det er 
sagt, så hadde dette ikke vært mulig uten all den hjelp og støtte vi har fått fra medlemmer 
og andre klubber.  
 
Det har vært et strålende samarbeidsprosjekt som alle kan være stolte av. Vi i styret ser 
tydelig at dette er måten å gjøre det på, det skaper god lagånd og ikke minst teamarbeid. I 
tillegg skaper det også gode relasjoner mellom alle i kattemiljøet.  
 
Alt i alt har dette vært en flott utstilling med blide og entusiastiske utstillere, vi gledet oss 
sammen med dere. 
 
All ære til alle som var med å bidra til å lage denne utstillingen så vellykket som den 
var.Tusen takk til alle sammen! 
 

 

 

Positive sider: 

 Lite kø i veterinærkontrollen. Selvfølgelig 
hadde vi ikke så mange katter som 
normalt, men spredningen av ankomstene 
var optimale. 

 At det ble satt opp bord med adgang til å 
skrive nr. lappene til kattene for utstillerne 
selv, sparte oss for mye ekstra arbeid, og 
vi følte at det fungerte fint. 

 Grillingen til Bjarte var en kjempehit, dette 
er noe som også kan la seg gjøre selv om 
det ikke er sommer og varmt ute. 

 Banketten var kjempekoselig, anbefaler 
alle å ta del i denne ved en senere 
anledning. Lokalet er et fint sted for denne 
typen arrangement. 

Forbedringsområder: 
 

 Vi og utstillerne savnet den 
store plakaten med resultatene 
påført av sekretariatet. Da 
kunne vi kanskje oppdaget feil 
på et tidligere tidspunkt ifht BIV 
etc. 

 Vi må ha flere personer i 
sekretariatet, det var for få 
tilstede til å avlaste og ta hånd 
om rutineoppgaver her, dette 
var nok medvirkende årsak til at 
det manglet en del BIV på 
resultatlistene. Fantastisk hjelp 
fra Mai T. og Åse L. 

 Lite plass til egne sponsorer. 

 Annonsering: Vi undersøkte 
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 Hallen var helt super til vårt formål, vi har 
plass til en god del flere katter, men vi ser 
at vi da ikke har plass til noe særlig med 
egne stand, og må da basere oss kun på 
å lage plass til NRR sine sponsorer. 

 Lyset i denne hallen var mye bedre enn 
både Framohallen og Turnhallen. 

 Utrolig mange folk møtte frem til rigging 
om fredagen, SUPERT! 

 Og igjen var det veldig mange som var 
med på nedrigging om søndag, selv om 
alle var trette og slitne. FANTASTISK! 

dette, men da en liten 
rubrikkannonse i BT eller BA 
hadde kommet oss på 2.500 kr, 
så vi oss ikke råd til dette. I 
tilfelle dette skal gjennomføres, 
så må dette evt. tas via NRR 
sine sponsorer og forespørsel 
om dekking av dette må gå dit. 

Utestående saker fra tidligere møter 

Jan. 
pkt.6. 

T-shirt’s til alle funksjonærer og hjelpere på 
utstillingen. Ønsker disse i Hansakattens farger, 
sorte med dyp rød skrift. Hansakatten på ryggen. 
Mulig at Bjarte sponser noe med Solheim kjøtt 
reklame på dem, men det kommer vi tilbake til.  
T-skjorter ble sponset av Bjarte og benyttet på 
april utstillingen. 

 
April 2014 

Utført  

Jan. 
pkt.9 

Dommerfordeling: Dette prøver Maren og Tove 
og ordne denne gangen. Siden Maren gikk ut av 
styret og arbeidsmengden igjen økte på de 
gjenværende, tilbød Mai T. seg å ta 
dommerfordelingen for oss, hvilket vi er 
kjempetakknemlige for. 

Maren/Tove 

Mai T. 

Mars -14 

Utført 

Jan. 
pkt.17. 

Leon skaffer container til utstillingen, om den blir 
sponset som sist gjenstår å se. Tilbakmelding fra 
Leon om at Franzefoss sponser oss med boss 
kontainer nå også. Supert. 

Leon Utført 

    


