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Møtereferat 

Styremøte 11.02.2016 
Tilstede: Halvor, Janka, Harald, Leif, Synøve på video.  

Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 15.03.2016 

 

 

Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

01/16 Økonomirapport og medlemsoversikt 

Resultat 12 047,-  mot budsjett 33 521,-   

Størst avvik EDS kostnad 29 178,- i fht budsjett 12 218,- 

 

Medlemmer 

31.12.14 129 medlemmer 

Pr 2.12.15 - 140 medlemmer,  

Pr. 11.02.16 - 106 medlemmer –  

17 nye medlemmer registrert i 2015 med et frafall på 6 

 

Marianne og Synøve ser på 

utgangspunkt for budsjett for 

2016 til neste styremøte.  

 

Marianne kontakter revisor 

for regnskapsgodkjenning.  

Marianne 

2/16 Årsmøte 2016 

Sted Torpomoen – Hallingdal 

 

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende 
senest 23 april 2016 

Andre forslag til årsmøte må være styre i hende senest 
23 april 2016 

 

 

 

Årsmøte fastsettes til lørdag 
28. mai 2015 som en del av 
Stabytreffet 

 

Halvor påbegynner 

årsberetning, denne 

ferdigstilles av styret innen 

23.04.  

Halvor 

15/15 Stabytreff 2016 på Torpomoen 

Harald refererte fra møte i AK og oppsummert er 
følgende diskutert: 

Holde kostnadene nede, for å muliggjøre oppmøte for 
flest mulig. 

Innkomst fredag morgen– dette krever samhandling 
med annen hundeklubb som skal ha arrangement denne 
dagen. 

Forslag om tre aktiviteter fredag, og tre ganger to på 
lørdag.  

Stabytreffet 2016 starter 

fredag kl 12, med to 

aktiviteter utover dagen + 

sosialt samvær. 

Leif lager webside for 

påmelding/interessevisning.  

Harald (AK) ferdigstiller flyer 

med program for treffet. 

Harald 



 

Side 2 

Sak nr: Beskrivelse Vedtak Ansvarlig 

Utstilling søndag, deretter hjemreise.  

 

Blodspor, apport, utstillingstrening, jakttrening, 
klikkertrening (x2?)  

 

Avsatt to timer til årsmøte lørdag.  

 
Forslag om informasjon om utavl og invertering.  

 

Halvor vil deretter distribuere  

flyers og program ut i 

klubbens ulike kanaler.  

 

3/16 Spesialutstilling for Norsk Stabijhoun 2017 

 

Avholdes søndag 19.11.17 i 
forbindelse med NKK utstilling 
som avholdes lørdag 18.11.17. 

 

Synøve avventer tilbakemelding 
fra NKK før mer informasjon 
foreligger.  

Synøve 

4/16 Spørreundersøkelse fra JBU 
Styret har fått forespurt fra JBU om tillatelse til 
utsendelse av spørreundersøkelse ifht kartlegging av 
utbredelse av trening innen jakt/bruks med rasen. 

 

Styret vedtar at JBU får tillatelse 
til å gå videre med dette. 

 

 Neste møte: 06.04.2016  
Agenda: Forberede årsmøte. 

  

 Halvor 

 


