Møtereferat
Styremøte 02.11.2016
Tilstede: Halvor, Harald, Synøve, Terje. Janka var fraværende.
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 27.11.2016

Sak nr:

06/16

Beskrivelse

Vedtak

Gjennomgang av referat siste møte

Ingen kommentarer

Avlsråd, JBU, AK og oppdretterutvalg.

JBU ved Pia og Helga Mari har sendt styret en rekke
innspill som kan danne grunnlag for aktiviteter. Det
er flere gode ideer her og styret setter stor pris på
initiativet og oppfordrer JBU til å fortsette å være
aktiv på informasjonsfronten. Det gjøres en
utmerket jobb i dag i fht å bekjentgjøre aktiviteter
og muligheter for kurs og samlinger. Dette er veldig
bra.
Det er også viktig at JBU er for alle i klubben så det
oppfordres til å bekjentgjøre og ta initativ til ulike
aktiviteter som Nosework, generelt søksarbeid,
lydighet o.l i tillegg til generelt jakt og bruksarbeid.
Styret ønsker at JBU og AK fokuserer på og jobber
for et innholdsrikt Stabijtreff. Målet må være en
god bredde i aktivitetene sånn at flest mulig finner
noe de kan være med på.
Videre ønsker styret et tettere samarbeid mellom
AK og JBU. Sammen kan de utvikle og planlegge
fellesaktiviteter ulike steder i landet. Halvor
snakker med Tone og får henne til å ta kontakt med
Pia.
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Ansvarlig

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

Ansvarlig
Harald

Oppdretterutvalg og nye medlemmer.
Det er opprettet et eget oppdretterutvalg, dette
som et resultat av vedtak på årsmøte.
Oppdretterne er veldig viktig i utviklingen av
klubben og til verving av nye medlemmer. Styret
forventer at oppdrettere som er medlem av NoSK
oppfordrer valpekjøpere til å melde seg inn i
klubben. Klubben sliter med medlemsmassen og vi
har behov for at alle utvalg, tillitsvalgte og
oppdrettere jobber aktivt for å verve nye
medlemmer.

Halvor

Oppdretternes ansvar er stort, det er de som vet
hvem som kjøper valper og hvem som er
potensielle medlemmer.
Styret jobber for å ta frem noen budskap som kan
brukes i markedsføring av klubben. Skal føre til en
kampanje på FB og web. Viktig at denne deles av
medlemmer og oppdrettere.

Harald har ansvar for å forme
et budskap basert på innspill
fra styremedlemmene.

Avlsrådet
Det er kommet inn en betenkning i forhold til
avlsrådets arbeid i en gitt parringssak.
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Aktiviteter neste periode, hva skjer
Rasetorget Dogs4all – vaktlisten er ok.
Kenneth har sammen med AK arrangert
utstillingstrening, avsluttes med trening 10
november

8/16

Side 2

Stabijtreff 2017 på Torpomoen

Styret behandlet saken og gir
AR full støtte. Det er viktig at
oppdretterne bidrar til å
bygge et godt avlsråd
gjennom innspill og godt
samarbeid. Styret oppfordrer
derfor til samarbeid og
kompetanseoverføring
mellom oppdrettere og AR.

Sak nr:
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Beskrivelse

Vedtak

Dato flyttet til 19-21 mai. Planlegging er i gang. JBU
og AK jobber sammen med et opplegg rundt
aktiviteter.

Dato legges ut på FB og
WEB – Harald tar tak i
dette.

Det kan være aktuelt å hyre inn ekstern hjelp for å
få gjennomført gode aktiviteter. AK og JBU ser på
dette. Kan medføre høyere deltakeravgift eller
kursavgift for å delta på et gitt kurs om går over
hele helgen.

AK og JBU

Sponsorer
Vanskelig å få sponsorer, vi er ikke attraktive nok.
Vi får gaver og premier til arrangementer. Sjekk
med muligheter gjennom FB.

Ansvarlig

Harald

Harald

Dalen Deleservice v/Janne Sogn har sagt seg villig til
å stille som sponsor. Styret takker for støtte.
3./16

Spesialutstillingen 2017
Sted og dato ikke bekreftet enda. Vi sliter med å
finne egnet sted innenfor en prisramme som
klubben kan stå for. Synøve jobber videre med
saken og vi forsøker å få fastlagt tid og sted så raskt
som mulig.
Ringsekretær og skriver er på plass
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Side 3

Stabijposten
På årsmøte ble det besluttet at styret skulle sørge
for å gi ut minimum en Stabijpost i løpet av
perioden. For å få til dette er vi helt avhengig av
stoff fra medlemmene.
Eventuelt

Styret foreslår at Synøve tar
med seg Britt og Kenneth i
den videre planleggingen.
Synøve
Budsjett må utarbeides

Medlemmene oppfordres til å
levere inn stoff som kan
brukes i Stabijposten. Halvor
sørger for å publisere på FB.
Ingen saker.

Halvor

