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Sak

Sandefjord

Saksbeskrivelse

11.-13. jan 2019

Ansvarlig

Konklusjon / Vedtak

Åpning

Leder ønsker velkommen til styremøte
og orienterer om opplegget for helga.

01/2019

Gjennomgang og godkjenning av referat fra
styremøte 12.11.2018

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.

02/2019

Post/mail til styret
Styret gikk gjennom mailer som er
kommet inn og drøftet svar/oppfølging.
.

Utføres
innen

03/2019

04/2019

Økonomi
Leder forsøker å få fram en økonomisk oversikt.

Utsettes til årsoppgjør foreligger.

Årsmøte i Kristiansand, 16.03.2019
Lokaliteter: AniCura Sørlandsparken
Bekjentgjørelse er lagt ut i Portisposten og på
hjemmesida.
Følgende punkter tas, ifølge vedtatt prosess, på
dette styremøte:
- Videre arbeid med saksliste og utarbeidelse
av saksdokument med forslag til vedtak.
o

Årsberetning 2018

o

Regnskap og revisjon for 2018

o

Handlingsplan

o

Budsjett for 2019

o

Innmeldte saker
 Endring av vedtektene § 3.4 femte ledd, jfr brev fra NKK.
 Kan komme flere

o

Behandling av kontingent

o

Valg – oppfølging av valgkomiteen

Styret arbeidet med innkallingen til
årsmøte inklusive dokumenter som skal
følge innkallingen.
Styret kommer tilbake til endelig
innkalling i neste møte.

05/2019

Ny kasserer
Ingen har meldt seg til jobben som kasserer.

06/2019

07/2019

Rasespesialen 2019
I forrige styremøte ble det bestemt at Hege
Skomedal og Monica Vehus setter opp forslag til
program.
Neste nummer av Portisposten
Ideer til saker og innspill
I følge referat fra sist styremøte, skal vi under
denne styrehelga jobbe fram en oversikt over tema
som en ønsker å ta opp i Portisposten i 2019.

Styret arbeider videre for å få på plass
kasserer utenfor styret. Hvis dette ikke
er på plass til årsmøtet, må oppgaven
legges til et av styremedlemmene.

Utsettes til neste møte siden Hege ikke
kunne møte til dette styremøte.
Styret ber om at det legges inn et
medlemsmøte i programmet.
:
Styret ønsker innspill fra medlemmer om
hva som bør tas opp i Portisposten.
Aktuelle tema kan være:
- Allergi
- Følge opp sesongbestemte tema
som hoggorm, flått, jul/nyttår,
sommer/vintergarderobe,
flytevest, bur i bil, riktig sele m.m.
- Ulike aktiviteter som vannarbeid,
søk etc.
- Rutiner i løpet av dagen.
- Hvordan gjøre lufteturen til en
treningstur.
- Tips til nye hundeeiere om det å
ha valp. Betydning av valpe-kurs.
- Førstehjelp.
o Vepsestikk
o Kutt
o Heteslag
- Klo- og pelsklipp.
- Vannhale
- Hva kreves for å kunne drive avl

-

Intervju av oppdrettere
Få en veterinær til å skrive en
fast spalte.
Styret vurderer å nedsette en
redaksjons-komité.
08/2019

09/2019

Vannkomiteen
Rapport om hvordan det går med revitalisering av
vannkomiteen.

Utsettes til neste møte

Eventuelt
Hvordan få flere medlemmer?

Leder

Tiltak
- Legge inn en oppfordring på fbsiden om å bli medlem.
- Sjekke ut om det er mulig å
kunne gi ett års gratis
medlemskap til førstegangs
valpekjøpere via oppdrettere.
Dette legges også ut på
hjemmesiden.
- Legge inn en knapp om «Bli
medlem» på forsiden til klubbens
hjemmesider.

Portisposten på papir eller digitalt

Styret har hatt til vurdering om
Portisposten bør utgis digitalt eller på
papir. Styret konkluderer med at en inn
til videre vil fortsette med å utgi bladet
på papir.

Skifte av webansvarlig

Karianne Lied Dahl avslutter sitt
engasjement som webansvarlig. Stor
takk til henne for god jobb over flere år.
Ny webansvarlig blir Runi og Terje
Kristiansen.

Søknad om Rasespesialen 2020

Leder

Det søkes om Rasespesial 22. august
2020. Aktivitetshelga strekker seg fra
fredag til søndag.
10/2019

Plan for styremøter 2019
- Mandag 25. februar kl 20.00
- Tirsdag 26. mars kl 20.00
Begge per telefon.
Resterende datoer bestemmes i første
møte for det nye styret.

Møtet slutt

