Referat fra styremøte i AGN
Onsdag 5. oktober2016 kl 20.00 på skype
Møtt: Wenche Aas Myhren, Gry Erlandsen og Ellen Felker
Ikke møtt: Gro Gitlesen, Lisa Marie Havro og Nina Christiansen
ANDRE SAKER:
02.05.16: Stand i forbindelse med Dogs4all 19. og 20. november
Gry har fått tilsendt en del bilder. Kunne ennå hatt flere av hunder i ulike aktiviteter. F,eks
rundering, spor. Prøve å finne bilder av ulike fargevarianter av kelpie. Gry får laget noen
plakater, samt lysbilder og videosnutter som kan vises på en skjerm.
Prøver også å få laget noen få artikler med logo, men vi lager ikke for mange dette året.
03.05.16: Årsmøtet 2016,
Tidspunkt: 18.11.16, kl. 19.00
Sted: Egon, Jessheim
Det skal totalt være 4 styremedlemmer og ikke vara, ut fra det som ble bestemt på årsmøtet i fjor.
Nina tar ikke gjenvalg. Wenche har fått kandidater til sekretær og styremedlem for to år, men
mangler styremedlem for ett år. Ønsker god fordeling mellom rasene, og derfor helst en med
Cattle dog.
Wenche sjekker medlemslisten og tar kontakt med noen med ACD. Det finnes flere AK og ACD
eiere som ikke er medlem i klubben, så disse må vi prøve å verve.
Trenger også kandidater til valgkomite og revisor. Wenche tror hun klarer å finne dette.
04.05.16: Aktiviteter 2017
*Ukeskurs i gjeting i Vågå - Ørjan ønsker i september. Første året legger vi ikke opp til annen
konkurranse enn intern konkurranse mellom deltagerne i slutten av uken. Evt gjøre mer ut av det
senere år.
*Brukshundkurs på Sølen - Har ikke fått svar fra Sølen om hvilke tidspunkt som passer.
01.06.16 Eventuelt.
Vi lurer fremdeles på hvem som er web-ansvarlig.
Eposter med utstillingsresultater: Det er tilfeldig hvem som sender inn, så vi gjør ingenting med
disse resultatene.

Neste styremøte: Onsdag 9. november kl. 20.00 på Skype
Referent: Ellen Felker

