PROTOKOLL #1‐ 2016
Dato:
Sted:
Tilstede:
Tid:

26.01.2016
Konferanse via Skype
Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård,
Torbjørg Olsen, Sølvi Aspen Aandal,
Kl. 20.00

Saker til behandling
Sak.nr
1
Innkalling godkjent.
2
Til valget på årsmøtet har vi fått oppsett av valgkomiteen, det har ikke kommet
noen motkandidater.
3
Ingen innkomne saker fra medlemmene til årsmøtet men styret ønsker å legge
frem forslag om økning av medlemsavgiften fra kr. 250,‐ til kr. 275, ‐ pr. år.
Styret foreslår også at vedtaket om å la samme person være redaktør og
webmaster i medlemsbladet faller bort.

4
5
6

7
8

9

10

Har behandlet forslag fra valpefomidler om endring av valpeformidling, styret ber
innsender konkretisere hva som ønskes endret og at det tas opp på årsmøtet
Hege Sky Mokkelbost har skrevet årsberetningen og med små endringer ble den
godkjent av styret.
Regnskapet er innsendt til revisor for gjennomgang og godkjenning.
For leie av møtelokale og overnatting i forbindelse med årsmøtet i mars har vi fått
et godt tilbud fra Quality hotell.
Informere medlemmene om mulighet for overnatting m. fullpensjon
Fra styret kommer Frøydis, Hege , Elisabeth og Sølvi til årsmøtet.
Fra valgkomiteen kommer May‐Britt Lyngholt
Styret har sett på annonseprisene og vedtatt å høyne disse både for medlemmer
og ikke medlemmer. Prisene ligger tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Dette på bakgrunn av høyere pris på trykking og utsendelse de siste årene.
En side koster kr. 400,‐ i ren kostnad for klubben inkl. forsendelse
Styret ble enig om en kompensasjon til redaktør av medlemsbladet på 1500,‐ pr
blad.
Utregning av mestvinnerlisten. Etter ett år med ny utregningsmodell har det
kommet tilbakemeldinger fra medlemmene om ønske om å gå tilbake til den
gamle modellen.
Styret stiller seg positiv til dette og forslaget sendes videre til komiteen som ble
opprettet for å lage ny modell for 2015.
Margarita Sørensen ønsker å være distrikts kontakt i Grimstads området, hun
tilbyr seg også å hjelpe til i klubben. Dette er styret positive til.
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Et medlem av styret har ønske om å ta et kurs, styret ønsker mer informasjon om
hva kurset inneholder og for å kunne vurdere det nærmere.
Det blir sendt ut noen ekstra medlemsblader til distriktskontaktene for å
informere litt om klubben
Rasetorget. Dette er en stor kostnad for klubben og svært tidkrevende for
styremedlemmene og vi ønsker derfor å avvikle dette.
Ut i fra besøksfrekvensen på torget, så er det ikke forsvarlig økonomisk å satse på
dette videre.
Men dersom noen av medlemmene ønsker å overta ansvaret for rasetorget kan
styret være villig til å gi det ett år til og se om vi får inntekt etter utgifter.
Nytt møte 3. Mars kl 20.00 på skype

Møtet slutt ca 21.20
Torbjørg Helene Olsen
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