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Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato 13.01.14
Tidspunkt: 19:00
Sted: Skype
Saksnr:

Sak:

FAST

Økonomi:

FAST

Innkommende post:

FAST

Utgående post:

01.00.12

Rasespesialen 2014

Deltagere: Anette Henriksen, Jeanette Hatteberg, Tine Hansen,
Gry Erlandsen, Monica Torgersen, Lillan Nerem Petlund
Referent:
Neste møte:
Marianne Nordengen
I starten av mars, avtales senere.

Sløyfebeholdning: Liste for hva som må kjøpes inn til
utstillingen er klar.
Lp-sløyfer bestilles opp helt nye slik at alle får den nye
logoen på seg. Bestiller dobbelt sett.

Ansv.

Tidsramme
/tiltak

Anette

Bestiller logo på alt vi bestiller i år. Klubben benytter
samme leverandør som i fjor fra England.
Monica følger opp hvordan vi får lagt inn uoffisielt
valpeshow i Dogweb Arra.

Monica

Adressen til klubben endres slik at all post går til
sekretær.

Anette

Lilla deltaker-rosett til valpeshowene mangler og må
bestilles. Alle valper får dette.

Anette

Dommergaver og oppmerksomhet til deltakere

Tine

Sløyfekasse må bestilles.

Marianne

Stevneannonse i hundesport

Marianne

Side 1

Sponsorer må skaffes.
Anette har sendt forespørsel til Roal Canin, men ikke
fått tilbakemelding ennå.
Hundegodt skal ha stand på stevneplassen.

Monica

Neseprøver kjøpes via Monica.

Monica

Skriver til lydigheten mangler

Alle

Ringsektretær til spesialen mangler

Alle

Rekvisitta til arrangementet må skaffes da klubben lånte
fra Fredrikstad Brukshundklubb i fjor.
Det er behov for ett telt, bord, stoler.
Gry
Treapportbukker, metallapporter og målestav bestilles
fra NKK
Klubben sjekker med NKK om vi må ha chipleser.

Monica

Klubben har pinner til ringer, hinder, kjegler, rutebånd,
to telt.

02.00.12

NBF hevder faktura for opphold og deltakelse på Tinget Anette
i fjor ikke er betalt. Beløpet virker ikke rimelig i for hold
til den dagen vår representant var til stede. Løpende
kontakt med klubben.

03.00.12

Kontingent til NBF skal betales for 70 medlemmer totalt Anette
og 10 aktive.
Banktilgang til kasserer er ordnet, samt ny konto.

04.00.12

Cert-kravet/brukskravet blir aktivert fra 2015.

05.00.12

RAS på Stumpytail er under arbeid.

Monica

RAS på Cattledog er også i arbeid

Gry og
Linda

RAS på kelpie er i arbeid

Årets beste agility er revidert av Monica og godkjent av
styret. Dette skal nå legges ut.

Jeanette

Side 2

06.00.12

Annet
Valpeformidling: Oppdrettere kan skrive i annonsen at
de er godkjente av raseklubben. Dette kan da eventuelt
sjekkes opp på egenhånd om ønskelig.

07.00.12
08.00.12

Side 3

