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MØTEREFERAT STYREMØTE 

 

Til:   Bjarte, Anne, Tom, Øyvind, Norma, Torill, Gro- Elin, Wenche og Nina 
Dato:   06.01.2015  
Kl.:      19:00-22:00 
Sted:   Bjarte’s residens 
Fremmøtte:  Alle                 
Ikke møtt:    

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

1. 
 
Referat fra forrige styremøte  Norma Utført 

2. 

Innkommende post v/Øyvind 

Ingen post 

Øyvind sjekker hvem som er på Yahoo listen og 
Medlemmer som ikke er i styre og klubb må 
slettes der fra denne listen. 

Øyvind Neste Styremøte 

4. 

Hvem reiser til NRR`s GF 

Norma og Anne, eventuelt Gro- Elin  

Vara: Tom og Nina 

Etter en liten diskusjon på Facebook, kunne ikke 
Anne eller Gro reise, så da reiser  

Norma og Tom – Norma Bestiller Flybilett 

Styret og Øyvind 
Øyvins Sendt 
papirer og 
Norma Bestilt 
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5. 

Info fra Kasserer 

Alle kontigentene for 2015 gikk ut før jul, har fått 
4-5 medlemmer som velger å gå ut av klubben. 

Har fått inn et nytt medlem rett før Jul. 

Noen har allerede betalt—disse skal på utstilling 
i Januar. 

Faktura fra Franzefoss Contiainer utstilling) er 
kommet og var på 1022,50. så vi har et 
overskudd etter utstilling på kr. 25540.-  

Norma Utført 

6. 

Utstilling: 

Når det gjelder utstillingen i Juni har vi fått inn 
fem dommere som har sakt ja, + 1 dommer elev. 

Hotellet har vi resevert. Hallen er bestilt- han 
skal lage ny avtale til oss 

Vi skal bruke Online systemet, men vi trenger litt 
mer info om hvordan dette fungerer. 

Vi har fått ja fra 2- dommere at de gjerne vil 
komme på utstillingen i Oktober. 

 

Norma Utført 

7. 

Ang. Mail fra NRR 

Styret fikk Mail fra NRR ang. at vi må vurdere å 
avlyse utstilling, dette fordi vi ligge slik til at få 
katter kommer og det er andre i samme område 
som skal ha utstilling. 

Anne stilet et brev/ svar på denne mailen til NRR 
at vi ikke vil avlyse denne utstillingen siden dette 
er vår hovud utstilling, men vi kan vurdere den i 
Oktober,  

Mail sendt til NRR og NRR`styre den 12.01.2015 

Anne og Norma Utført 
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8. 

Medlemsmøter – terminliste Vinter og vår 
2015 

Norma Kontakter ansvarlig for klubbhuset om 
datoen vi har satt opp er ledig: 

10. Februar- GF papirer 

21. Mars – Årsfest 

14. April Medlemsmøte – tema blomster, 
førstehjelp 

19. Mai – Tema: Bjarte sender en mail til Fana 
Dyreklinikk å hører med de om det er noe viktig 
ting vi kan ta opp. 

19. Juni Sommeravslutning, Vi velger en fredag, 
for da kan vi ha en fin kveld, egen innbydelse. 

 

Norma  
Til neste 
styremøte 

9. 

Ang. Utstillinger fremover 

Styret har besluttet å sette opp og bestillie 
utstillinger den 2 helgen i Juni og 10 år frem i tid, 
når det gjelder Høst utstilling får vi ta det etter 
hvert.  

 

 

Norma 
Til neste 
styremøte 

 
Neste styremøte er satt til den 03.02.2015 
hos Bjarte    
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