Tittel:

Styremøte

Skrevet av:

Ingar Hjelset

Tilstede:

Medlemmer: Mona Irene Holte, Terje Kristiansen, Hege Skomedal, Mona Lindrupsen og Ingar Hjelset.

Ikke tilstede:

Anne Nilsen, Beate Katrine Henningsen

Sak

Per telefon

Saksbeskrivelse

20. mars 2018 kl 20.00

Ansvarlig

Konklusjon / Vedtak

Åpning
Leder ønsket velkommen til telefonstyremøte
21/2018

Gjennomgang og godkjenning av referat fra
styremøte 30.01.2018

Referatet er godkjent med bakgrunn i at
styremedlemmene har hatt 5 dagers frist
til å komme med innspill etter at de fikk
tilgang til protokollen.
Protokollen er lagt ut på klubbens
hjemmesider.

Utføres
innen

22/2018

Post/mail


mail: 08.02.2018 + 08.03.2018, NKK Kristin
Prestrud. Spørreundersøkelse om HD - ny
svarfrist 23. mars.



mail: 12.02.2018, NKK. Hedersbevis, frist
01.05.



Mail med brev fra NKK ang kommentar til
lovene
I brev fra NKK påpekes det mangler ved
lovene som ble godkjent under årsmøtet 3.
mars. Noen forhold er av mer redaksjonelle
feil. Men § 4 er utydelig med tanke på
eventuelt unntak fra hovedregel om at det
ikke er tillatt med benkeforslag ved
personvalg.
Dette må styret drøfte og eventuelt legge
fram forslag til neste års årsmøte.



23/2018

Mail fra Bente Finsås

Styret ser ikke hensikten i å svare på
denne forespørselen.

Sekretær

Sekretær sender inn et forslag på
hedersbevisning til oppretter Aqua Fortis
Terje Kristiansen fratrådte under
behandling av denne saken.

Sekretær

Styret redigerer de redaksjonelle feilene
og tar andre forhold opp til drøfting for
eventuell behandling i neste års årsmøte.

Leder

Leder svarer

Sekretær

Med bakgrunn i vedtak under årsmøtet
om å søke fritak fra fullcertordningen,
sendes det søknad om dette til NKK

Fullcertordningen - søke om fritak.
Årsmøtet 3. mars vedtok å søke om fritak fra
fullcertordningen

24/2018

Oppdatering av de ulike komiteene
Styret ser det som viktig å få på plass de ulike
komiteene i klubben og følge opp at disse kommer
i funksjon på en god måte.
Følgende komiteer må på plass:
 Vannkomité
 Helsekomité
 Avlsråd
 Utstillingskomité

25/2018

26/2018

27/2018

Rasespesialen 2018
Hege orienterte om fremdriften med planleggingen
av felles Rasespesial, sammen med den svenske
raseklubben. Forberedelsene er i rute. Det har
vært avholdt felles møte med klubben i Sverige.

Utstillingskomité:
Runi, Hege og Mona
Styret

Helsekomité og Avlsråd:
Styret ser det som tjenlig å slå sammen
helsekomité og avlsråd.
Det ble foreslått noen navn til å sitte i
komiteen. Styret kommer tilbake til
saken

Leder

Vannkomité:
Styret går ut og utfordrer medlemmer
som er interessert i å være med i
vannkomiteen, om å melde seg.

Hege

Komiteen v/ Hege følger opp

Rasespesialen / aktivitetshelg 2019
Hege og Ingar har vært i møte med Hamre
Familiecamping i Kristiansand. De kan ta imot
arrangementet, men av ulike grunner passer det
best for campingplassen om arrangementet blir
flyttet en helg nærmere sommeren, til 17.-18.
august 2019.
Vervekampanje via facebook
Styret ønsker å starte en vervekampanje via
facebook-gruppa med tanke på å verve nye
medlemmer blant de som er medlemmer i gruppa,
samt øke andelen hustandsmedlemmer.

Styret ser seg nødt til å holde på avtalt
tidspunkt for arrangementet.
Hege og Ingar arbeider videre med
saken.

Leder

Leder tar kontakt med NKK for å finne ut
hvilke muligheter vi har til å drive
vervekampanje.

28/2018

29/2018

30/2018

31/2018

Spørreundersøkelse på facebook
Styret ønsker, gjennom en spørreundersøkelse på
facebook, å få tilbakemelding på om Portisposten
bør fortsette som egen avis, eller om den kan utgis
digitalt på nettet i stedet, med tilgang kun for
medlemmer.
Aktiviteter lokalt
Styret ønsker å få oversikt over lokale/regionale
kontakter, og styrke dialogen med disse,

Styret avventer dialog med redaktøren
før en går videre med saken.

Leder

Revisor
Siden det ikke lyktes å ha klar kandidat til revisor til
årsmøtet 3. mars, fikk styret fullmakt til å få på
plass en revisor for klubben, eventuelt kjøpe
tjenesten.

Styret kommer tilbake til saken.

Nytt styremøte
Mandag 23. april kl 20.00

32/2018

Eventuelt
- Økonomi
Rapport til neste møte
- Oppdrettliste
Anne, sammen med Mona Lindrupsen, følger opp i
forhold til vedtak på årsmøte.
- Nettbutikken
er ikke kommet på plass enda. Dette må følges
opp

Leder sender en mail til kontaktene for å
få tilbakemelding fra disse med tanke på
å få ideer til hvordan disse kontaktene
kan følges opp.

Mona L og
Anne

Leder

