0.14

Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato 05.08.14
Tidspunkt: 19.00
Sted: Skype

Deltagere: Anette Henriksen, Jeanette Hatteberg, Tine Hansen,
Lilland N. Petlund og Monica Torgersen.
Referent:
Neste møte:
Marianne Nordengen

Saksnr:

Sak:

FAST

Økonomi:
Gjennomgang av klubbens økonomi.

FAST

Innkommende post:

FAST

Utgående post:

Ansv.

01.00.14
Status kelpiesamling på Torpomoen
Det har vært et veldig stort frafall før betaling, og
klubben ser det nødvendig med økonomisk bindende
betaling i forkant. Refusjon kun mot legeerklæring eller
veterinærattest.

02.00.14

Årsmøte lørdag
NKK er allerede booket.
Innkalling minst 4 uker før, møtedato skal være kjent
minst 8 uker før, innsending av papirer 5 uker før.
Alle papirer må sendes inn 10. oktober, 8 uker før
årsmøte.
Styremedlemmer på valg: Ett styremedlem, sekretær,

Marianne

Tidsramme
/tiltak

leder, samt vara.
Årsmøtet avholdes på Peppes i nærheten av Lillestrøm,
da de har møtelokale som kan passe til dette. Lokale
bestilles.

03.08.14

EDS 2015
Det må bestilles hotellrom til dommer.

Anette

Styret kontakter en irsk dommer for dømming på
spesialen 5.11.15

Jeanette

Purre på Dagny om vi har ringsekretær til spesialen.
Klubben må finne skriver.

04.08.14

Utstyr som må kjøpes inn: Apportbukker og
metallaporter: 3*3 pluss et sett i reserve i tilfelle det blir
to ringer. og avstandsskilt.
LP-stevne lørdag 5. desember 2015 i Drammen
Hundepark
Styret forhører seg med Arild Berntsen og Rune
Bjerkelund om han kan tenke seg å være dommer.

05.08.14

MH 2015

06.08.14

Styret diskuterte om klubben skal avholde MH dette
året. Konkluderer med at vi avventer til stevnet er
avholdt samt sjekke klubbens økonomi. Tas opp i 2016.
Spesial lørdag 13. august 2016
Planlegging av spesialen. Dommer og utstilling.
Lydighet vil bli avholdt som et eget arrangement en
annen dag.
Styret stemmer nei for samarbeid med en annen
raseklubb.

07.08.14

Forslag for sted: Ev. i sammenheng med NKK Hamar
Da kun utstilling.
LP-stevne 3. desember 2016
Styret har satt dato for stevet.

09.08.14

Annet
Lillan og Gry lager årsberetning for cattledog innen 1.
oktober.

Monica

Jeanette lager årsberetning for kelpie innen 1. oktober.
Tine skriver styrets beretning
Fordeling av besvarelse av mailhenvendelser

