Referat styremøte
RPVH , 26.10.2020

Zoom meetings kl 20.15

Skrevet av :

Beate Henningsen

Tilstede :

Styremedl.:
Nina Kilbane
Mona Lindrupsen
Beate Katrine Henningsen
Ragnar Lie
Jarle Gåsøy
Even Storskogen Prydz
Line Gran Solberg

Ikke tilstede :

Sak

Saksbeskrivelse
Åpning

Ansvar

Konklusjon/vedtak
Leder ønsker velkommen til styremøte.
Presentasjonsrunde av det nye styret.
Konstituering av det nye styret.

Frist

Nestleder : Mona Lindrupsen
Sekretær : Beate Henningsen
61/20

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.

62/20 Post/mail til styret

Mail svart ut fra styret.

63/20 Portisposten

Presentasjon av det nye styret i neste blad.
Ny leder skrive et lite innlegg til portisposten som nyvalgt .

64/20 Henvendelser ang
valpekjøp.

Det er veldig mange henvendelser på fb gruppen og til
styret sin epost ang kjøp av valp.
Raseinformatør svarer ut mail, og ber hver enkelt søke opp
hjemmesiden til klubben og ta kontakt med oppdrettere, da
styret ikke har kontroll over hvem som har ledige valper
eller venter kull.
Styret får tilbakemelding om at det er flere valpekjøpere
som forsøker kontakte oppdrettere, via hjemmeside og
link/epost, men opplever å ikke få svar.
Det vil bli laget et skriv der valpekjøpere får råd om hvor
de kan henvende seg og hva de bør få med i en mail til
oppdrettere.
Samtidig oppfordrer vi oppdrettere som står på
hjemmesiden om å ta seg tid til å svare.

65/20 Ansvar i klubben
(hjemmeside.aktivitete
r ,portispost etc)

Gjennomgang til de nye i styret hvem som har ansvar for
hva i klubben.
Rasespesial 2022 - må søkes om senest januar 2021.

66/20

NKKs 59. ordinære
representantskapsmøte

Representantskapsmøtet avholdes
Lørdag den 28. november 2020 fra kl. 09.00 –
18.00 på Quality Airport Hotel Gardermoen,
Lokevegen 7, 2067 Jessheim
Nina Kilbane drar.
Påmelding senest 6.11.20

67/20 Vannarbeid

68/20 Diverse
Evaluering av årsmøte
på zoom meetings

Oppdatering fra vannarbeidsgruppa.
● Tidligere vannkomite ble oppløst. Det
skal nå etableres en ny formell
vannkomite. Ønskelig å sette i gang med
aktiviteter og planer for vår/ sommer -21.
● Vannkomite med gruppe på 3-5
personer.Supplerer med fler som ønsker
å delta.
● Det planlegges trenerkurs i vannarbeid
vinter 2021. Disse kan da få igang
aktiviteter /kurs regionalt. Budsjett
presentert.
●
-

Pga corona valgte styret å gjennomføre årsmøtet
2020 digitalt på zoom meetings.
Fungerte bra å gjennomføre møtet digitalt.

69/20 Fysisk styremøte ?

Neste styremøte på
zoom meetings
Møtet slutt 21.50

Tidligere har styret møttes fysisk 1 gang i året ei helg, for å
jobbe med saker og bli bedre kjent.
Vi forsøker å møtes i januar. Nina finner en egnet plass til
å avholde styremøtehelg på.
23.11.20 kl 20.15 på zoom meetings.

