REFERAT

Referat styremøte onsdag 08.01.2020
kl 20.00.

Skrevet av :

Beate Henningsen

Tilstede :

Styremedl.:
Mona Lindrupsen
Beate Katrine Henningsen
Hege Skomedal
Ragnar Lie
Jarle Gåsøy

Ikke tilstede :

Mona Irene Holte
Even Storskogen Prydz

Sak
01/20

Saksbeskrivelse

Ansvar

Konklusjon/vedtak

Åpning

Leder ønsker velkommen til styremøte.

Gjennomgang og
godkjenning av
referat fra
styremøte

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.

Frist

02/20

Post/mail til styret

Alle

Post til styret er gjennomgått.

03/20

Årsmøtet 2020

Alle

Årsmøte blir avholdt 28.03.2020 sentralt i Oslo.
Lokaliteter : UHR, Stortorget 2. Kl. 16.
Nytt av året er at vi nå vil tilby deltakelse via Skype. Det
vil være mulig å forhåndsstemme til valget.

● Arbeidet med årsmøtepapirene er startet.
●
●
●

04/20

Gjennomgang av
Ragnar/
funkskjonsMona H
beskrivelser for alle
verv og
underliggende
komiteer.

Bekjentgjøring av årsmøtet legges ut på
hjemmesiden og fb-siden.
Valgkomiteen har startet med sitt arbeid.
Styret har hatt en gjennomgang av regnskapet.
Fjorårets tall bygger på budsjettet til 2020.

Saken er utsatt til neste styremøte.

05/20 Rasespesial/aktivitets- Alle
helg 2020
21-23.08 på Jeløya i
Moss.

Rasespesialen 2021

Oppdateringer og videre jobbing med dette.
● Hatt opptellinger av rosetter
● Jobbe med sponsorer
● Kurs/aktiviteter

05.01.2020 ble det søkt til rasespesialen 28.08.2021.
Styret har forslag til et sted det kan arrangeres på, men
dette er ikke avklart enda.

06/20 Vannkomite
Ragnar

●

●

●

Arbeidsgruppen vannarbeid planlegger et
skypemøte for å planlegge veien videre. Jobbes
med å finne ressurspersoner i regioner som ønsker
å bidra i vannarbeid.
Planlegges møte med Sverige for å samarbeide på
tvers og å delta på arrangement og kurse
hverandre i vannarbeid.
Arbeidsgruppen i vannarbeid består av : Roy
Syversen, Line Gran Solberg,Andreas Iversen ,
Even Storskogen Prydz og Ragnar Lie.

Utstillingskomite

Mona L

Jobbes med å finne medlemmer som ønsker å bidra i
utstillingskomiteen.

Helsekomite

Beate

Jobbes med å finne medlemmer som ønsker å bidra i
helsekomiteen.

07/20 Portisposten

Alle

Frist 1 mars.
Styret oppfordrer våre medlemmer til å sende inn bilder og
skrive reportasjer.
redaktor@portugisisk-vannhund.no

08/20 Eventuelt
- RAS
- Årets
rallylydighetsportis,
agilityportis,lpportis ?

09/20 Neste styremøte

Jobbes med revidering av denne.
Beate

Det har tidligere vært interesse fra medlemmer om å få en
oversikt for klubben over hundesport resultater. Beate har
tatt kontakt med et medlem,og prøver finne ut av hvordan
dette kan løses.
Torsdag 30 januar kl 20.00
Torsdag 13. februar kl 20.00

