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Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato: 06.02.2012

Deltagere: Linda Thrygg, Marie Andersen, Tine Hansen, Jeanette
Hatteberg, Gitte Johannessen og Gry Erlandsen

Tidspunkt: 18.30
Sted: Skype møte

Referent:
Marie Andersen

Saksnr:

Sak:

FAST

Økonomi:
-Ikke noe nytt å melde. 50 innmeldte medlemmer i år.
Utgifter i slutten av året: møtelokalet og annonse i HS.
-sette opp budsjett forslag for 2012
-Konto overføres til ny kasserer
-opprette org.nr på klubben
-oppsatte kurs er det en plass ledig i brukslydighet.
Frist sendt for innbetaling.
-god påmelding alt til MH
Innkommende post:
-NKK Ny lovmal + ny lov må sendes til NKK
-NKK rasespesifikk dommeranvisning, svar på meil
angående innsend undersøkelse fra
veterinærer/dommere.
-Privat: forslag til endring i fordeling av poeng
LP/bruks årslisten. 4 beste resultatene?
Utgående post:
Det er sendt søknad om å avholde LP og utstilling
19.05.2013
Generell tillatelse utover denne datoen 2013.
Ved purring henvis til utsendt meil til klubbens NKK.
Dette også hvis rasen ikke er tatt med på utstilling.
Fordeling av oppgaver i styret:

FAST

FAST

01.01.12

Neste møte:
April/mai

Ansv.

Tidsramme
/tiltak

Linda/Heidi
Linda/Heidi
Linda

Gitte
Marie/Tine HASTER
Jeanette

Forslag neste
møte

Forslag
Leder: Innkalling og pålogging til styremøter, sende
sakspapirer, sende søknad innen frister. Ta vare på div
dokumenter/føre arkiv.
Nestleder: medlemskontakt i styret
Kasserer: tar ansvar for økonomi
Sekritær: skriver referater
Styremedlem: webansvalige sin kontakt i styre

Side 1

02.01.12

03.01.12

04.01.12

05.01.12

Utstilling og LP 19.05.2013
Sammarbeid med annen klubben har vi fått avslag på.
Starte planlegging med sted, dommer, sosialt lørdag?
Personell.
Skal vi ha maks antall påmeldte til lp?

Jeanette
Marie

MH 10.06.2012
Sted og utstyr antagelivis funnet. Må begynne finne
personell.

Linda

-Påmelding

Marie

Valpeshow/openshow i forbindelse med en av de større
utstillingene?

Legges til siden
for øyeblilkket.

Årsliste
Kåring og premiering
Årslistene skal gå fra årsmøte til årsmøte med tanke på
utdeling.
For 2012: fra 01.01.2012 til 01.11.2012.
For 2013 01.11.2012 til 01.11.2013.
Dette for å gjøre mer blest om utdelingen ved årsmøte.
Diplom til de som vant 2011

06.01.12

08.01.12

Medlemskap NBF
Papirene er nå klar, venter på godkjenning så
innbetaling kan gjøres.
Annet:

Gitte/Linda

Jeanette

Medlemsbrev snart klart, ut om 1-2 uker. 1 utgave
sendes pr post til alle registrerte medlemer. Neste
utgave må man melde seg på en e-meil liste.

Side 2

