Referat styremøte

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

1

Godkjent og har blitt lagt i drop box.

1.

Lisbeth /
Marianne

Saker avgjort/besvart på mail/styresiden FB
1. RR-Bladet sendt til trykk

3

ANSVARLIG

Referat fra forrige styremøte
1. Referat fra 06.05.21

2

VEDTAK

1. OK

1. Rita

1. Årsmøtet , alt klart?

1. vi sender ut texten til marianne på epost
til påmeldte på fredag kveld. Legge til at vi
er innom årsmøtet og svarer på spørsmål
som evnt måtte komme underveis.
Vi mangler tilbakemelding fra en til å
undertegne protokollen.
Kjærstin hører med Hege om å sjekke opp
svar.

1. .

2. Fordeling av oppgaver etter valg av nytt styre

2. Caroline tar over som sekretær, Hege
fortsetter som økonomi ansvarlig, Kjærstin
fortsetter som medlemskontakt, Marianne
fortsetter å besvare henvendelser fra nye
valpekjøpere/interesserte i rasen samt
andre generelle hendvendelser, Kjærstin
fortsetter å svare på utstillingsøknader.
Rita og Caroline er ansvarlige for kontakt
med redaktør og korrekturlesing av RR
bladet, Marianne er ansvarlig for lagring i
dropbox. Rita, Carolilne og Marianne

2. .

Styret

fotsetter med oppdatering av klubbens
faebookside og instagram konto. Marianne
fortsetter som styrets representant in
KAHM.
3. Hengesak: Frist for å søke om ustilling for 2022
kommer i august.
4. Hengesak: Etterlyse folk til KAHM etter
årsmøtet
5. 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?
6. Hengesak: oppdatering om ny hjemmeside fra
Mona
4

Økonomi

5

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

8

Distriktene
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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?
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Dogs4All/Messer
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Eventuelt

1. Hengesak: Årbøkene, bør disse digitaliseres og

1. Dette prosjektet kan man gjerne sette

lagres på hjemesiden vår?

igang med dersom man har tid og
mulighet.

