Møtereferat
Styremøte 04.06.2019
Tilstede: Kenneth, Jon Peter, Synøve, Lars-Erik og Terje. Alle via Messenger
Fravær: Gunhild
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 14.06.2019

Sak nr:

11/19

12/19

13/19

Beskrivelse

Vedtak

Konstituering av styre.

Styret konstituerte seg selv.
Lars Erik fortsetter med
regnskap. Kenneth starter
som sekretær mens Jon
Peter vil ta over denne
funksjonen etter hvert.
Dette pga. Kenneth også er
Nestleder.

Synøve har ønsket seg hjelp med hjemmeside,
FB og Instagram

Hun ønsker hjelp av Gunhild
til blogginnlegg, og håper
klubbens medlemmer vil
bidra med flere innlegg på
både hjemmeside, fbside og
Instagram.

Hjemmesiden

Det er problemer med
opplasting av hjemmesiden.
Synøve jobber med saken.

Ansvarlig

Styret.

Gunhild/Synøve

Synøve
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Sak nr:

Beskrivelse

9/18

Komiteer:
AK
Turtreff
Nytt medlem i AK

AR
Hvordan går det med RAS?

3/19

4/19

Nye/eksisterende medlemmer (rekruttering,
velkomstbrev mm)

Økonomi

Vedtak

Ansvarlig

Det vil bli lagt ut flere
turtreff fremover
Mangler tilbakemelding fra
AK om hvordan det går.
Kenneth kontakter dem.

AK

NKK har utsatt innlevering
av datatekniske grunner. AR
jobber videre med den over
sommeren.

Brev til potensielle nye
medlemmer. Flere
alternativer ble drøftet.
Terje lager utkast og Synøve
ordner adresser og sender
ut.

AR/Kenneth

Terje/Synøve

Lars Erik hadde
gjennomgang av økonomi.
Vi ligger godt an i forhold til
budsjett.
Torpomoen ser også ut til å
ha gått bra økonomisk,
loddsalg har gitt 6400 i
kassa. Meget bra jobbet av
AK.

Side 2

Kenneth

Lars Erik/Styret

Sak nr:

Beskrivelse

10/19

Invitasjon fra NVSW til samarbeidsmøte 1113.10.2019 i Zutphen.

Vedtak

- Etter årsmøtets vedtak
prøver vi å få sendt tre
stykker. Synøve sjekker med
Britt om hun kunne tenke
seg å være med. Synøve
informerer Diana om vår
agenda. Hun purrer også
Diana på overnatting og
program.
Vi ønsker å ta opp:
- hvem er ansvarlig for
forvaltningen av rasen i
hvert enkelt land. Er det
rett av andre å blande seg.
- samarbeid over
landegrensene.
- Flere hanner i avl.
- Outcrossing

.

Side 3

Ansvarlig

Synøve/Styret

Side 4

