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MØTEREFERAT STYREMØTE 

 

Til:   Bjarte,Tom, Øyvind,Norma,Torill, Gro- Elin, Anne, Nina og Wencke 

Dato:   08.03.2015  
Kl.:      19:00-21:30 
Sted:   Bjarte’s residens 
Fremmøtte:  Bjarte,Tom, Øyvind,Norma,Torill, Gro- Elin og Nina (Gro og Øyvind kom 
litt senere.) 
              
Ikke møtt:   Anne og Wencke 

Sak nr. Tekst Ansvarlig Frist 

1. 
 
Referat fra forrige styremøte  Norma Godkjent 

2. 

Innkommende post v/Øyvind 

Ingen post 

Han har litt problemer med mail fra NRR og 
dette sjekker han opp i. 

 

Øyvind 
Frist, neste 
styremøte 

5. 

Info fra Kasserer 

Da er medlemslisten blitt rett opp, i forhold til å 
ta bort alle som ikke har betalt kontigenten til 
klubben pr. 31.03.2015, pr i dag er vi 65 
medlemer totalt, med Fam, støtte, sponset og 
æresmedlemmer. 

Når det gjelder banken har vi penger ennå på 

Norma  
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bok, men ikke så mye vi hadde forventet i 
henhold til medlemstallet.  

Busjett for utstillingen ble gjennom gått, men 
siden noe ikke var tilstede, så blir den sendt på 
mail og Facebook, for gjennomgang 

 

6. 

Utstilling: 

Alle i styret må være flinke å markesføre 
utstillingen vår, på alle mulige kanaler, her kan 
alle i styre gjøre vi facebook og mail….Minst en 
gang i uken…. 

Norma tar kontakt igjen med Hotellet for å høre 
om det er noen som har booket rom og 
eventuelt kor mange som er igjen.  

Lage til en mulighet til å gå ut å spise i 
forbindelse med dommermiddagen, i sentrum, 
dette ser Tom på eventuelt få et tilbud med 
bordbestillling og en meny. Slik at klubben kan 
legge dette ut som et tilbud til utstillere. Dette i 
stedet for å lage til i selskapslokalet i hallen. 

 

Norma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tom 

Så fort som 
mulig 

7. 

Ang. Mail fra NRR 

Denne saken er ikke en offentlig sak 

 

Anne og Norma Fort som mulig 
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8. 

Ang. Utstillinger fremover  

Styret har sett på utstillings kalenderen i årene 
fremmover.  

 

Norma 
Frist: neste 
styremøte 

9. 

Årsfesten 2014 

Årsfesten var det ikke mange medlemmer som 
kom, så styret valge å ta de som har meldt på 
om å gå ut å spise, dette var en vellykket fest. 

Øyvind hadde laget et sanghefte som vi sang 
noen sanger fra. 

Alle 
 
Utført 

10 

Eventuelt 

Styret gikk igjennom noen tiltak som vi bør jobbe 
med i henhold til medlem`s tallet i klubben. 

Flayers som klubben har, bør ordnes, skrives ut 
å legges i dyrebutikker og dyrleger, og eventuelt 
butikker, her må vi gjøre en avtale med 
butikkene slik at medlemmer kan melde på til 
klubben via disse folderne, at vi i styre fordeler 
oss litt slik at vi får en ansvar for å følle dette 
opp.  

Og at vi får henge opp innbydelsen eller lage en 
plakat ang. utstillingen vår som vi kan henge 
opp. 
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11 

Ny medlemmer i klubben via oppdrettere 

Styret vedtok at nye kattunge kjøpere får et 
tilbud fra klubben via oppdretter. 

Kattungekjøpere kan få melde seg inn i klubben 
for kr. 250 det året de kjøper katten og gjelder ut 
første året, at oppdretter melder dem inn i 
klubben, og oppdretter ordner med 
innbetalingen av kontigenten. 

Dette blir lagt ut på hjemme siden og facebook 
sidene våre. 

 

Alle 
Så fort som 
mulig 


