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

Bjarte, Øyvind, Norma, Anne, Maren og Gro-Elin
07. Januar 2014
19:00-23:00
Hos Bjarte i Kjøkkelvikveien39B.
Bjarte, Øyvind, Norma, Maren og Tove
Anne, Gro-Elin

HASTESAK:

Desverre så har Susanne trukket seg som nestleder og meldt seg ut av klubben
pga personlige årsaker.
I tillegg så har Sigrid også trukket seg pga alvorlig sykdom i nærmeste familie.
Her kom det kontramelding dagen etter hastemøtet her, og vi mener at hun kan jobbe videre i
styret som varamedlem, komme seg til hektene og lære seg mest mulig frem til GF da hun tar
over utstillingssekretær jobben igjen det 2.året sitt i styret om det er det hun ønsker.

AGENDA
Sak nr.

Tekst

Ansvarlig

Frist

Organisering og arbeidsoppgaver fremover:
Ingen ønsker å ta over utstillings-sekretær
funksjonen i styret.
Tove vil i tillegg til eksisterende oppgaver gå inn
som nestleder. I tillegg vil hun også fungere som
kontaktperson for utstillere.
1.

Tove

Norma og Tove jobber sammen med å få Catsys Norma/Tove
opp og gå og skal legge inn påmeldingene her.
Alle påmeldinger og sertifikater ifbm titler skal nå
sendes til Tove. Ta med i betraktning at hun
jobber offshore, så det som kommer pr. post, må
evt. vente til hun kommer hjem før effektuering.
Tove fortsetter som referent inntil videre og
hjelper til med utarbeidelse av diverse skjema.
Hun fortsetter også som kattungeformidler.
Både Maren og Gro-Elin går inn som fullverdige
styremedlemmer. Så da har vi ingen vara igjen.

Tove

Tove
Maren/Gro-Elin

Frem til GF

feb.14

kontinuerlig

kontinuerlig
kontinuerlig
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Sigrid blir da varamedlem ut dette året.

Sigrid

Styret for øvrig: Danner en utstillingskomite, der
alle må bidra. Oppgaver ifbm utstillingen vil bli
fordelt på medlemmer etter hvert.

Bjarte, Norma,
i hele perioden
Tove, Øyvind,
Maren, Anne,
Gro-Elin og Sigrid

Dugnadsansvarlig blir Maren og hun kommer til å Maren
fordele oppgaver i de forskjellige kategoriene på
selve utstillingen.

2.

4.

5.

Mars -14

Frank Lægreid: Har sagt ja til å være
riggeansvarlig sammen med Bjarte og Bernt.
Burplan er laget. Flere riggere må til.

Frank/Bjarte

April utst.

Bjarte står for innkjøpene til kafeen.
Gro-Elin har ansvaret for kafeteria driften under
utstillingen. Må ta kontakt med Kari Medaas og
spørre henne om å stå der under utstillingen.
Hun må ha avlasting så hun får pause, og
kommer ikke før kl. 10:00.

Bjarte
Gro-Elin

April utst.

Tove

utført

Øyvind

Utført

Tove

09.01.14
utført

Referat fra forrige styremøtereferat: Ingen
utestående saker.
Innkommet post v/Øyvind: Nytt
utstillingssystem ble Jyrak sitt.

3.

til nov. GF

Tove tar kontakt med NRR, web master og
Lisbeth Falling og gir beskjed om at vi er 2
personer færre i styret. Mer info kommer senere.
Norma, Bjarte og Anne reiser på NRR’s GF

Bjarte, Norma og
Anne

Tove tar kontakt med Jannikke: Lage en egen email til hjemmeside og invitasjoner for
Tove
kontaktperson for påmeldinger til utstillinger.
Dette legges inn på hjemmesiden. Nestleder
funksjonen bruker samme e-mail som Tove har
fra før. I tilleg så må den nye
styresammensetningen publiseres på
hjemmesiden og invitasjoner distribueres på nytt. Tove/Jannikke

Februar -14

08.01.14

10.01.14

Side 2 av 4

Påfør info om bankett, på invitasjon før ny
distribusjon. Invitasjonen til banketten må også
legges på hjemmesiden. Det skal også stå info
om påmelding og betaling på utstillerkortene.
250,- /person for middag/bankett. Drikkevarer
medbringes av hver enkelt unntatt dommere og
vert/vertinne som får dette hos Hansakatten.

Tove/Jannikke

12.01.14

Dette ser vi på
senere

februar

Norma

10.01.14

Tove

utført

Alle

20.01.14

Purre på Jannikke ang. kassen fra henne med
sløyfer.

Tove

utført

Tove

8.

Vi trenger en dommer til. Tove inviterer og
bekrefter når det er i orden. Har sendt
forespørsel til Marie Rihova fra Tsjekkia,
allround.

10.01.14, sendt
forespørsel

9.

Dommerfordeling: Dette prøver Maren og Tove
og ordne denne gangen.

Maren/Tove

Mars -14

10.

Utregner funksjonen: Anne har kontaktet Signe
Sirevaag Thorsen, utregner i NRR, hun kommer
til oss og tar jobben samt opplæring av eget
personell.

Anne

utført

Norma

17.01.14

6.

7.

11.

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.
Sløyfebeholdning: Norma kjøper kasser til
oppbevaring av sløyfene. Norma må få tilbake
nøkkelen til lageret fra Sigrid. Vi samles når
dette er gjort hos Bjarte. Tove ordner tellelister.
Alle blir med og teller og stryker disse slik at de
er klar til utstillingen. Samtidig må vi gå over og
se hva som må bestilles til utstillingen.

Utstillingshallen. Kontrakten klar i neste uke,
Norma forhører seg ang. mopper til
grovrengjøring etter utstillingen. Spør samtidig
når vi kan få hallen om fredagen og ang. lokalet
til bankett på loftet.
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12.

Dommervertinne/vert: Mai og Tom Thomsen har
Tove
sagt seg villig til å ta dette for oss igjen.

utført

13.

Bjarte tar kontakt med Beate Ekren for et
samarbeid om assistanse til
utstillingene/opplæring i Catsys av vårt personell.

Bjarte

utført

14.

Maren tar kontakt med Ulf Erlandsen og spør om
dyrleger til utstillingen. 2 om lørdag og 1 om
søndag. Samt bekreftelse av pris. Normalt med
2000 kr/dag.

Maren

12.01.14

Alle

April -14

15.

Vi kommer til å ha fortløpende arbeidsmøter
fremover mot utstillingen. Øyvind bidrar med
organisering og erfaring gjennom hele
utstillingen. Tove lager velkommen til utstilling
tale på norsk og engelsk og avholder denne på
utstillingsmorgenen lørdag.

Øyvind

April -14

Tove

04.04.14

Norma

Utført

Norma tar kontakt med Framohallen og melder
avbud om ikke dette allerede er gjort.

Norma

10.01.14

17.

Leon skaffer container til utstillingen, om den blir
sponset som sist gjenstår å se.

Leon

Utført, sponsing
gjenstår.

Tove

15.01.14

17.

Årsfest. Tove lager klar invitasjonen sender på
lister og til Jannikke for publisering på
hjemmesiden. Den må og sendes til Norma for
utsending til alle på mail, og til de som ikke har
pc, i posten.

Norma

20.01.14

Norma presenterte budsjett for april utstillingen.

16.

Påpekte samtidig at betaling er foretatt til fife for
utstillinger frem til og med 2016 (KUN EN UTST.
DETTE ÅRET)
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