Referat styremøte
Tid: 11. Februar, 2021 kl 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Eve Andrea Flengsrud Lyon, Rita Aass,
Caroline Gustavson
Fraværende: Marit Mehammer
Nytt møte: Torsdag 11. Mars, 2021 kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER
1

2

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 14.01.21
Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
1. Besvart diverse hendvendelser fra medlemmer
2. Instagram konto oprettet og koblet med fb
konto
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Styret
1. Vinnerlister Desember

2. Analysere svarene fra Spørreundersøkelsen om
Vinnerlister 2021

3. Oprette Aktivitetskomite

VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox

1.

1. ok

1. .

2. ok

2. .

1. Vi har ikke fått tilsendt noen resultater fra
desember 2020

1. .

2. Over 80% av de som har svart mener vi må
vurdere å avlyse listene i år også. Flertallet
mener vi bør avlyse alle vinnerlister for
2021. For å best mulig imøtekomme
ønsker fra medlemmer vil vi i 2021 føre
alfabetiske resultatlister isteden for de
vanlige vinnerlistene. Det blir ingen
rosetter/premier i forbindelse med disse
resultatlistene.

2. .

3. Vi opretter aktivitetskomite etter
årsmøtet, UK blir omgjort til
Aktivitetskomite.

4. Kjærstin

4. RS – Hvem kan møte? Frist 20.02.2021

4. Kjærstin deltar på RS møtet.

5. Årsmøtet – tenker vi det vil være mulig å
arrangere et slikt møte innendørs i Mai?

5. Det blir vanskelig å forutse dette nå. Vi
planlegger å gjennomføre på vanlig måte i
lokaler der det kan tilrettelegges i forhold

Lisbeth /
Marianne

3. .

5. .

6. Hengesak: Gå overt til Dropbox for Bedrift,
eller annen lignende Tjeneste

7. Bilag for refusjon av mentaltest, hvilken info
skal bilaget inneholde?

til god avstand. Vi må ta et standpunkt til
om vi kan gjennomføre utstilling / årsmøte
30 dager i forkant.

6. .

6. Hege sjekker pris på dette og undersøker
samtidig om klubben kan få et kreditt kort
slik at vi kan betale for tjenesten selv.
Lisbeth skal sende kvittering for regningen
vi har fått for dropbox så langt.

7. .

7. Et Bilag må inneholde hunden fulle navn
og reg nr., navn på person beløpet skal
utbetales til og kontonummer, hundens
hovedeier, Test type, dato og sted.

8. .

9. .
8. Hengesak: Etterlyse folk til KAHM etter
årsmøtet
9. Hengesak til våren: legge ut og informere om
all ledige oppgaver vi har for klubben per nå?
Slik at folk kan se at vi veldig gjerne ønsker /
trenger engasjement fra flere medlemmer?
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Økonomi
1.
KAHM
1. .

1.
1. .

1.

1. Da vi ikke lenger har noen som kan hjelpe
oss lokalt, ser det ut til at vi vil bli nødt til å
avlyse Rally stevnet.

1. .

2. Refleksvest som deltaker premie

2. Disse er endel dyrere enn vi har pleid å ha.
Vi holder på disse som et godt alternativ
og ser samtidig etter andre mulige
alternativ.

2. .

3. Lillespesialen, er det ledig på Birkebeineren
fredag, eller må vi finne et annet sted?

3. Hege sender e-post til nkk innlandet om å
få låne en ring på Birkebeineren på
fredagen.

3. .

4. Hengesak: Det skal settes opp en dommerliste
som kan være til hjelp for valg av dommere til
fremtidige utstillinger.

4. .

4. .

Utstillingskomiteen
1. Rally stevnet på Hove

Valgkommiteen
1. Påminnelse angående brevet fra valgkomiteen

1. Grunnet manglende respons har vi lagt ut

om ledige roller i klubben
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Distriktene
1. Skal vi endre oppdelingen av distriktene nå
som det er færre fylker?

2. Hva kan vi gjøre for å få mer aktivitet i
distriktene?
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RR-bladet
1. Hvordan ligger vi ann med innhold til neste
blad?

2. Arkivering av rr-bladet
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Dogs4All/Messer
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Eventuelt
1. Årsberettningen
2. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og
lagres på hjemesiden vår?

påminnelse om brevet.

1. På grunnlag av at enkelte fylker har blitt
veldig store så vurderer vi det best å
beholde distriktene slik de er.
2. Distrikts representatnene er veldig viktig
for klubben, selv om de ikke har blitt noen
aktivitet. Forslag: Vi kan høre med
distriktsrepresentatene om vi kan avtale
en bestemt dato for f.esk en tur der vi alle
sender inn bilder fra turen fra alle
distriktene og se om vi kan få til en
landsdekkende RR tur for alle samtidig i
hele landet. Alle distriktene legger opp til å
være med å arrangere en tur samtidig i
hele landet denne dagen og vi vil
oppfordre medlemmer til å være med selv
om det kanskje ikke blir på den den
arrangerte turen. Forslag til dato: Søndag
7. Mars.
1. Vi har artikler vi kan republisere med tema
som fremdeles er aktuelle. Tema: Allergi,
oppskrifter på potesokker, oppskrifter på
godbiter. Utstillingsannonse for pinsen og
for august, info om nye praktiseringen av
cert ordningen.
2. Dette skal ligge i drop box, det skal bli lagt
der hver gang det sendes til trykk.

1. Denne gjennomgåes på fb

2. Dette prosjektet kan man gjerne sette
igang med dersom man har tid og
mulighet.

