Referat styremøte
Tid: 14. mars 2018 kl. 20:45
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Liv Sunniva Ugelstad, Jannicke Mjønes, Caroline Gustavson, Tove Mette
Brennhaug, Rita Aass
Fraværende: Lisbeth Endresen, Tom Håvar Bogen
Nytt møte: 24. april 2018 kl. 20:30
Referent: Rita Aass
SAKER
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Referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige møte gjennomgås,
godkjennes og legges ut på
hjemmesiden.
Saker avgjort på mail
DS og ridgeless statistics – forespørsel fra
Helle i DKs RR klubb om tall fra oss på dette
Årsmøte (Saker som skal tas på årsmøtet
2018)
Alle saker til årsmøtet er oversendt bladet.
Ordstyrer

4

5

6

Alle i styret må lese gjennom alle saker og
være godt forberedt til møtet.
Hengesaker
Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør
liste på sjekkpunkter over hva som skal være
med i bladet pr. mnd/til enhver tid.
Styret
Lage tekst for alle komiteer: har du et verv i
klubben bør man etterstrebe og følge
klubbens anbefalinger og mandater.
Økonomi
Revisors beretning
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Avlskomiteen
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Utstillingskomiteen
Dommere til 2019
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Vinnerlister

VEDTAK

ANSVARLIG

Godkjent og kan legges ut.

Lisbeth

Tall er sendt til Helle.

Hege/Marianne

Dette er ok.
Rita hvis ingen andre melder seg.
Alle

Oppdatere disse etter årsmøtet, når det er
avgjort om det skal være 3 eller 4 blader pr. år.

Rita

Alle

Regnskapet er godkjent av revisor med en
bemerkning.

Hege

UK Kommer med forslag til styret.

Rita
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BISS-2018
Det meste er planlagt og under kontroll.
Deltagerpremier til alle, hva skal vi ha, + pris?
Se forslag som ligger på styresiden –
termokopp.

Vi går for koppen og finner fargen til logo seinere,
bestemmer dette på mail. Undersøke om vi kan
ha flere farger på koppene og hvilke farger som
blir best på logo ut fra farge på koppen.

Alle

Legge annonsene ut på nett før bladet kommer
ut?

Ja. Rita legger på FB og sender til Lisbeth for å
legge ut på hjemmeside.

Rita/Lisbeth

Har Liv fått greie på hva som er i de ulike
hyttene?
Mentalkomiteen
Valgkomiteen
Distriktene

Dette er ok, Liv har kontroll.

Liv

Annonsen kommer også i bladet.
Legges ut på FB og hjemmeside når ferdig.

Rita/Lisbeth

RR-bladet
Åsa gir seg som redaktør etter blad nr. 01/18
Rita har laget tekst til annonse om ny
redaktør og sendt Åsa, venter på å få tilbake
ferdig annonse fra Åsa som kan legges på FB
og hjemmesiden.
Hjemmesiden og FB-profil – Hengesak:
Er det mulig at komiteene lager en egen
tekst som kan legges ut på deres sider?
Svært mye skrivearbeid om Liv skal sitte og
lage en ny tekst for alle
NKK
Hedersbevisninger 2018 – se mail fra Hege
12.2.18
Dogs4All/messer
Mail fra Varemessa 20.2.18 om deltagelse i
2018
Kjære Rasetorg utstiller fra 2017
Vi har påbegynt Dogs4all 2018 som i år blir
en stor utstilling; Norsk og Nordisk
Vinnerutstilling.
Jeg har vedlagt hallkartet for 2018 som viser
hvordan vi har løst raseparaden i år. (dette
blir et eget avsperret området under
messen).
Rasetorg stands blir tildelt forløpende. Pris
som i 2017 kr. 150 pr. m2. Dybden er 2
meter. Registreringsavgift kr. 1500,I år tilbyr vi igjen mulighet for holde møter i
vårt konferanserom (i selve salgsutstillingen )
som tar har sitteplass til 50 personer.
Kr. 1000 pr. time + mva. Henvendelse til
undertegnede om ledig tid. Denne tjenesten
er åpen frem til 1.5.2018 og kun til de som
deltar på rasetorget.

Vi har ingen forslag til dette.

Vi melder oss på i år igjen.
Komité opprettes etter sommeren.

Rita
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Ta kontakt om dere lurer på noe i
forbindelsen med rasetorget. Norsk kennel
klub sender ut invitasjon til Raseparaden til
høsten.
Vedlagt : hallkart med rasetorget og
passasjen som brukes til raseparaden inn til
aktivtetsringen.
Link til påmelding : http://dogs4all.no/bliutstiller/
Prøver i 2018 - Hengesak:
Bergen vil ha dobbelt Rallystevne ved
påsketider.
Eventuelt
Mail 7.3.18 om Blodgiverkampanje – skal
dette legges ut på FB og på hjemmesiden?
Kalender – Hengesak:
Det har vært etterspurt kalender for 2018 fra
noen medlemmer. Trykke færre?
Ha større datoruter (for å notere i). Innhente
priser på trykk for kalender 2019.

Er søkt hos NKK. Bergensgruppen tar dette selv
og alt er under kontroll.

Er sendt til Åsa for å være med i bladet. Legges ut
på FB og på hjemmesiden. Rita sender til Lisbeth.

Rita /Lisbeth

Lisbeth innhenter priser på trykk.

Lisbeth

