MØTEREFERAT STYREMØTE

Til:
Dato:
Kl.:
Sted:
Fremmøtte:

Bjarte, Øyvind, Norma, Anne og Gro-Elin
22. Mai 2014
19:00-22:30
Bjarte’s residens
Bjarte, Øyvind, Norma, Anne, Gro-Elin og Tove

Ikke møtt:

Alle møtt

AGENDA
Sak nr.

1.

Tekst

Ansvarlig

Referat fra forrige styremøte
Ingen kommentarer. Ingen utestående saker.

Tove

Frist
Ikke gjennomgått
her, publisert på
lukket avd. og
publisert på
hjemmeside

Innkommende post v/Øyvind

2.

Pågående disiplinærsak er ikke behandlet hos
NRR enda, avventer videre aksjoner etter juni
møtet og vedtaket fra NRR.

Øyvind

Juni ?

Utestående medlemskontigent fra medlem som
skal registrere kull. Øyvind purrer opp nok en
gang og gir eier 3 dagers frist, normalt skulle eier
vært automatisk ute av vårt medlemsregister pr.
31.03.14 om medlemskontigent uteblir.

Øyvind

30.05.14
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Info fra kasserer v/Norma
Presentert regnskap fra utstillingen, og dette var
mye bedre enn forventet. Vi gikk ca. 2.000,- kr. i
pluss, regnskapet blir presentert sammen med
ordinært regnskap på GF i november.
3.

Norma

Utført

Norma

01.08.14

Vi savner fremdeles utst.kontigent fra april hos
utstiller som har meldt seg på hos VKK i juni,
denne må betales før vedkommende kan stille
hos andre. Purres igjen.

Norma

01.06.14

Medlemstall pr. 20.05.14 er 95 medlemmer totalt.

Norma

30.05.14

Bjarte sørger for grilling,
Norma sørger for diverse tilbehør og brus.
Alle andre i styret hjelper til med tillaging og
rydding.

Bjarte
Norma
Alle

11.06.14

Mer info til medlemmer kommer når det er klart
på hjemmesiden.

Tove

30.05.14

Vi ønsker også å invitere medlemmer fra andre
klubber i distriktet til en koselig grillfest. Invitasjon
lages og sendes.

Tove

30.05.14

Øyvind

Juni ?

Feil på faktura for trykkingen av katalogen, vi
avventer ny regning.

Sommeravslutning
Sommerfesten blir i det vanlige møtelokale i
Alvøen den 11.06.14.

4.

Klagesaken
5.

Se under pkt. 2 over.
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November utstilling 2014
Det er flertall i styret for å arrangere utstillingen I
november som planlagt 15-16. November 2014.
Øyvind/Norma

August

Bjarte

Juni

Vi må bestille 5 rom: 3 enkle og 1 dobbeltrom til
november.

Tove

Utført, avventer
svar

Ta kontakt med inviterte dommere og få status.
Charles Spijker og Alexey Schukin har bekreftet
OK.

Tove

Utført, avventer
svar

GF blir da forsøkt planlagt til 28. Oktober, men
dette må vi komme tilbake til.

6.

Mai og Åse har sagt seg villig til nok en gang å
hjelpe oss med en rekke oppgaver ifbm med
utstillingen. Tom stiller også opp. Vi ser frem til et
godt samarbeid i tiden som kommer. Bjarte tar
kontakt med Mai før ferien for en oppsummering
og informasjon.

Tove

Tove

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

7.

Legge inn link på avtalen fra Fana Dyreklinikk på
hjemmesiden.
Ordne med betalingskort for kasserer ifbm
bestilling av billetter etc. Norma lager skriv som
Bjarte signerer på.

Tove

Sendt Jannikke
26.05.14

Norma/Bjarte

Juni
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