
Protokoll 11 – 2017 

 

Møte den 20.11.2017 på Skype 

Tilstede: Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård, Torbjørg Helene Olsen, Tom Løkken Møklegårg, Rigmor 

Eidesmo 

 

1. Innkalling godkjent 

2. Godkjenning av referat fra 30.10. Gjelder gjennomgang av saker til RS. Godkjent. 

3. Regnskap. 

Regnskapet for utstillingen er snart ferdig. Vi mangler noens reiseregninger og innbetalingen 

for Nærbøhallen kom først 19.11. 

Totalt sett har vi gått i minus pga store utgifter i forhold til reisevei for de som hjalp til. Vi er 

likevel fornøyde pga meget stort oppmøte på utstillingen.  

Økonomien i klubben er sunn og stigende. Dette kan skyldes økt medlemsmasse, samt vi har 

redusert antall medlemsblad til 3 stk og 1 nettbasert blad. 

4. Disiplinærsaken. Styrevedtak må gå videre i sin form fra 22/2015. 

5. Avlsrådet. Anniken tar kontakt med leder i avlsrådet pga liten aktivitet der. 

6. Dommerkompendiet. Elisabeth og Rigmor ser gjennom det svenske kompendiet. Vi har 

tillatelse til å benytte dette. Vi benytter deretter en dommer for gjennomgang av et evt 

ferdig resultat. 

7. Møte med øyelyser i forbindelse med Dogs4All. Vi var liten deltagelse av Havanais-eiere. Vi 

kunne tenkt oss fler slike møter, men må sikre oss større deltagelse.  

8. Neste årsmøte. Tidligere vedtak sier vi må ha det i forbindelse med NKK utstilling. Ref 

årsmøteprotokoll 2014. Vi er inne på tanken på å prøve å få dette endret, men det er opp til 

en samlet enighet blant medlemmer å legge det til en nasjonal utstilling. Eks et årsmøte i 

Kristiansand vil koste klubben mye i reisekostnader.  

Rigmor formulerer et brev til medlemmene om årsmøte kan legges utenfor NKK utstilling. 

9. Annet. Anniken ga kort info om RS. Dette er interessant for vår rase. 

Elisabeth tar kontakt med nåværende redaktør av medlemsbladet for videre arbeid for oss.  

Elisabeth sender mva-kompensasjonen til Tom. 

Til slutt hadde vi en åpen prat om vårt samarbeide innad i styret.  

 

Referent 

Rigmor Eidesmo 


