Referat styremøte
Tid: 08. April, 2021 kl 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Kjærstin Petty, Marianne D Lund, Caroline Gustavson, Rita Aass
Fraværende: Marit Mehammer, Eve Andrea Flengsrud Lyon
Nytt møte: Torsdag 6. Mai, 2021 kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER

1

VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox

1.

1. Besvart søknad om disp for valpeformidling.

1. ok

1.

2. Bilag til refusjon av mentaltest

2. ok

2.

1. Status angående kreditt kort for klubben slik at
vi får ordnet fremtidige betalinger for dropbox

1. Hege har sendt inn søknad og venter på
svar.

1. Hege

2. Sjekke angående gjennomføring av årsmøte

2. Kjærstin sjekker

2. Kjærstin

3. Ekstraordinært RS 25/04 / påmeldingsfrist
15/4

3. Kjærstin deltar

3. Kjærstin

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 11.03.21

2

3

Lisbeth /
Marianne

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB

Styret

4. Støtte RFA’s forslag til kandidater for verv i HS? 4. Vi støtter RFA’s forslag
Svarfrist 11. April

4. Kjærstin

5. Skal vi forsøke å migrere fra Skype til Teams?

5. Kjærstin undersøker muligheter

5. Kjærstin

6. Mandat – Aktivitetskomiteen

6. legge til blodspor som aktivitet. Legge til
at det er Styret som søker om aktiviteter /
har kontakt med NKK. Legge til at AK

6. .

skriver reportasjer fra Aktiviteter til RR
bladet.
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5

6

7. Hengesak: Frist for å søke om ustilling for 2022
kommer i august.

7. .

8. Hengesak: Etterlyse folk til KAHM etter
årsmøtet

8. .

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?

9. Vurdere om vi skal informere allerede nå
om oppkommende omgjøring fra UK til AK
samt RR-Blad komite for å se om vi kan
skape interesse for å være med

Økonomi
1. Nytt forslag til budsjett

1. Vi ser på dette etter vi har sjekket porto
priser hos nye leverandører og mva hos
Rolf Ottesen

2. Er det et eget budsjett / regnskap for
utstillingene? Ønsker oversikt for å kunne
gjøre besparelser

2. Vi har ikke et tap på utsillingene slik det
ser ut som på regnskapet Det er mer enn
kunn ustillingen i seg selv som postes her.
Alle seidler, premier også til listevinnere
etc, ligger under Utstillingsbudsjettet

1.

KAHM
1. Mandat

1. Vi ønsker å oppdatere KAHM sitt mandat
til å inkludere forslag for dommere.

1.

.

2. Oppdrettermøte

2. Vi ber KAHM kontakte John Sigve Berg for
å utforske muigheter for et digitalt
oppdrettermøte. I tillegg vil vi prøve å få
til et fysisk møte i løpet av helgen på
Hunderfossen.

2.

.

1. Skal vi ha RR dager i pinsen? Dersom vi skal
avlyse så må det avgjøres senest 20. April da vi
må avbestille 30 dager i forkant.

1. Det kommer en oppdatering 14. April, vi
følger med på og vurderer etter dette og
tilbakemelding fra Smittevernsteam i
Arendal.

1. .

2. Hva ordner UK, hva skal styret ordne? Hva
med kontakt med Arendal kommunes
smittevernteam?

2. Marianne sjekker med Arendal kommunes
smittevernsteam.

2. Marianne

3. Skal vi satse på arrangere utstilling 22/08 i
tillegg til 20/08? Må gi tilbakemelding til
dommer ang. 22/08

3. Vi ønsker å arrangere ustilling 22/8 siden
vi nå har både dommer og plass. Dette er
også en god backup dersom vi ikke får
gjennomført BISS

3. Marianne
bekrefter
med
Dommer

Utstillingskomiteen

/ Hege
søker
NKK
4. Vi må prøve å få flere sponsorer til våre
utstillinger og arrangementer.

4. Vi vil tilby sponsorer av våre
arrangementer gratis annonser i RR-Bladet
i bytte mot spons.

5. Hengesak: Det skal settes opp en dommerliste
som kan være til hjelp for valg av dommere til
fremtidige utstillinger.
7

Valgkommiteen
1. .

8

Distriktene
1. Hengesak: Er det mer vi kan/bør gjøre for å
hjelpe distriktene få til mer aktivitet?

9

1. .

1. .

RR-bladet
1. Lage og inkludere artikkel om tur
arrangementet vårt?

1.

Dette er gjort.

2. Leverandør og priser

2. Hege kontakter Rolf Ottesen angående
moms på fakturaene. Kjærstin deler info
om alternative leverandører

3. Kan vi sette av mer penger til å gjøre mer ut av
bladet?

3. Vi ønsker å prøve å sette av midler for å
kjøpe professionelle artikkler. Disse
midlene må evnt komme fra besparelser
gjort for printing og produksjon.

4. Hengesak: Komite for RR bladet, er det noe vi
kan gjøre for å forsøke å få satt sammen en
komite?

4.

10

Dogs4All/Messer

11

Eventuelt
1. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og
lagres på hjemesiden vår?

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

1. .

2. Hege /
Kjærstin

3. .

