MØTEREFERAT STYREMØTE

Til:
Dato:
Kl.:
Sted:
Fremmøtte:

Bjarte, Øyvind, Anne, Gro-Elin og Tove
05. August 2014
19:00-21:30
Bjarte’s residens
Bjarte, Øyvind, Norma, Anne, Gro-Elin

Ikke møtt:

Tove Mordal

Sak nr.

1.

Tekst

Ansvarlig

Frist

Referat fra forrige styremøte
Ingen kommentarer.

Innkommende post v/Øyvind

Tove

Øyvind

Ingen post

2.

Klagesaken
Pågående disiplinærsak har vært oppe på
styremøte til NRR, svar har vi fått og de godtok
ikke kravet styret hadde satt opp.

Øyvind

Norma
3.

Info fra kasserer v/Norma

September

Norma presenterte at hun er i rute ang
regnskapet som skal avsluttes den 31. 08 for
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levering til regnskapskontor.
Vi fikk inn pengene til fra utstiller før de reiste på
VKK sin utstilling
Medlemstall pr. 05.08.14 er 99 medlemmer
totalt.
Norma sa også at vi er nødt å fokusere på å få
inn ekstra penger videre, og at vi kan ikke gå i
minus på denne utstillingen i November.
Hvis denne utstillingen går bra i November, bør
vi bare satse på en utstilling i året, siden vi ser
at VKK allerede sette opp utstillinger, Juni på
VOSS og fra før ser vi at november utstillingen
er bra hos oss.
GF
GFen vil bli holdt den 28.Oktober.
4.

Øyvind sender ut medlemslister til Valgkomiten.
Han sender på mail og i posten.
Anne utarbeidet et skriv/forslag til Gf ang antall
påmeldte katter til utstillingen for å holde en
utstillingen som pr. i dag er 150.

Øyvind

Anne

September

Medlemsmøte
5.

Vi skal ha et medlemsmøte i September og et i
November, men dato er ikke fastsatt.
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November utstilling 2014
Hallen er bestilt, tar kontakt ang. kontrakt slik at Norma
den er på plass, Pr. i dag er kontrakten på vei til
meg i posten.

August

6.
Trenger mail adresse og tlf nr. fra Mai ifbm
innbydelsen til utstillingen.

Tove

Utført

Tove har levert ifra seg utstillings pcen til Mai.

Tove

Utført

Norma/ Bjarte

Ikke Utført

Evt
7.

Ordne med betalingskort for kasserer ifbm
bestilling av billetter etc. Norma lager skriv som
Bjarte signerer på.
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