Referat styremøte
Tid: 06. Mai, 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: 20.05.2021, kl 20:00
Referent: Kjærstin Petty
SAKER

1

VEDTAK

ANSVARLIG

1. Godkjent, legges ut på hjemmeside + i
Dropbox

1.

1. Kredittkort for klubben

1. ok

1. .

2. Momsfritak for RR-Bladet

2. ok

2. .

3. Microsoft non-profit konto opprettet.

3. søknad til Microsoft er godkjent og
klubben har fått tildelt 10 gratis lisenser
for Microsoft office med Teams.

3. .

1. Årsmøtet - innkallingen

1. Tidsperiode: 22.05.2021 kl 09:00 –
31.05.2021 kl 09:00. Vi bruker
tekstforslaget som Marianne la ut up fb
idag. Legges i bladet og sendes ut på
epost til alle medlemmer imorgen.

2. Er det noe vi bør inkludere eller oppdatere i
dokumentet Konstituering med tabell
05062020?

2. UK endres til AK, Legge til Instagram.
Utstilling ble søkt om før 01.02 tidligere.
Men det har kommet ny frist 01.08 for
2022.

1. Rita
setter
sammen
vedlegge
t/
Kjærstin
sender
epost til
medlem
mer

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 08.04.21

2

3

Lisbeth /
Marianne

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB

Styret

3. Oppgaver i styret videre.

3. Spørre Eve om hun ønsker å fortsette med
omplasseringstilbudet. Rita kan være med

2. .

å bidra med RR bladet hvis nødvendig.
Hege kan hjelpe å samle noe stoff iblandt.
Vi ordner med oversikt over oppgaver
videre på fb.

4. Hvem svarer på mailer ang. distanse merker?

4. Marianne svarer for nå, men vi ordner
med at kontaktperson blir endret Gjertrud
siden hun er ansvarlig for listene nå
fremover.

3. .

4. .

5. Hengesak: Frist for å søke om ustilling for 2022
kommer i august.
6. Hengesak: Etterlyse folk til KAHM etter
årsmøtet
7. 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?

8. Hengesak: oppdatering om ny hjemmeside fra
Mona
4

Økonomi
1. Nytt forslag til budsjett

5

KAHM

6

Utstillingskomiteen
1. Hove leir er booket for Pinsen 2022
2. Hengesak: Det skal settes opp en dommerliste
som kan være til hjelp for valg av dommere til
fremtidige utstillinger.

7

Valgkomiteen

8

Distriktene

1. Budsjettet godkjennes og det legges til
notat om at rosetter og gaver til begge
utstillingene samt vinnerliste rosetter er
med i ustillingsbudsjettet.

1.

1. Gunn Tove fortsetter som lokal kontakt for
Hove leir.

1. .

9

1. Hengesak: Er det mer vi kan/bør gjøre for å
hjelpe distriktene få til mer aktivitet?
RR-bladet
1. Hengesak: Komite for RR bladet, er det noe vi
kan gjøre for å forsøke å få satt sammen en
komite?

10

Dogs4All/Messer

11

Eventuelt
1. Kan Gjertrud få tilgang til klubbens
facebookside så hun kan legge til oppdatering
om vinnerlister selv?

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

1. Vi ønsker at Gjertrud legges til som
moderator på facebooksiden vår slik at
hun kan ha tilgang til å oppdatere med
resultater.
2. Dette prosjektet kan man gjerne sette
igang med dersom man har tid og
mulighet.

