Norsk Pinscherklubb
Møtereferat
Referent: Ingunn Axelsen

Møtedato: 10.mars 2014

Tilstede:

Forfall:

Caroline Hals
Ingunn Axelsen
Ane Bråthen
Tor M. Fjetland
Vivi G. Thosen
Gry Hernandez Valhaug

Anne Cecilie Andersen
Marte Inderhaug
Nina Malmberg

Sak nr. Beskrivelse/vedtak
1.
Gjennomgang av regnskapet.
Styret gikk gjennom regnskapet som legges
frem på årsmøte. Noen punkter vil det bli
informert om på årsmøte.
2.
Fakturering av alle inntekter/markering av
bilag Vil foreslå at vi fakturerer alle inntekter
som ikke går under påmelding til utstilling.
Fordelen med dette er at vi kan ha mye
enklere oppfølging av utestående krav og at
inntekten blir bokført direkte i regnskapet på
riktig salgskonto. I tillegg vil nummerserien
være en dokumentasjon på at det ikke er
inntekter som er utelatt/glemt i regnskapet.
Dette vil da gjelde salg av effekter, annonser,
kurs, seminar og lignende. Utstillingsrelatert
vil som vanlig føres etter rapporter fra NKK.
Kassesalg; her må det settes opp en bok,
skjema eller lignende som gjør det enkelt å
hake av hva som blir solgt underveis. For
eksempel en liste med alle varene vi selger
med avkrysningsbokser bak eller noe sånt. Da
vil det være kjapt og enkelt å summere på

Ansvarlig/tidsfrist
Tor vil forklare for
årsmøte den
21.mars 2014.
Hele styret med Tor
som hovedansvarlig

3.

4.

5.

slutten av dagen hva som er solgt og skrive
ned verdien nederst. På utgiftssiden foreslår
jeg at alle faktura fra leverandører,
kontantkvitteringer og utlegg alltid markeres
med hva det gjelder, eks.vis "seminar",
"spesialen" osv..da vil det ikke lengre være
problemstilling med fordelingen mellom
aktivitetene.
Styret vedtok at dette vil nå bli innført.
De som ikke betaler vil etter purringer nå
motta inkassovarsel.
Ras, tilbakemelding fra NKK vedrørende RAS
for affenpinscher.
En god tilbakemelding på første utkast på RAS
for affenpinscheren med forslag til noen
endringer til det endelige RAS.

RAS-komiteen for
affenpinscher
sender korrigert
utgave til NKK innen
utgangen av mars
2014.
Ane

RAS i forbindelse med seminaret.
Noen endringer på informasjonen om RAS på
seminaret da de endelige godkjennelsene ikke
kommer før senere. Pga dette vil derfor RAS
dokumentene ikke bli vist/vist til.
Utstillingskomiteen.
Utstillingskomiteen
Styret ønsker at sittende utstillingskomite
lager et skriv over alt som skal gjøres/bestilles
i forbindelse med en utstilling

6.

Eventuelt

a.

Hengeren.
Hengeren står fremdeles i kjelleren på
Letohallen da ingen har hverken mulighet til å
hente den, eller lagre den noe sted.
Styret skal finne noen som kan ha ansvaret for
hengeren.
Styret vedtok å betale Bjørn Gogstad Thorsen
500,- kroner og en flaske vin som takk for
lånet av bilen til og dra hengeren og all hjelp.

Styret finner en
ansvarlig for
hengeren.
Vivi ordner med
penger og vin til
foreldrene.

b.

c.

Og en vinflaske til Kirsten Holtan som takk for
hjelpen med kjøringen.
Nye distriktskontakter.
Etter å ha fått noen henvendelser på dette har
styret vedtatt at dette tar det nye styret tak i.
De fleste styremøtene har foregått på google
hangout. Dette har resultert i at vi nå kan ha
styremedlemmer i fra hele landet og dette er
noe vi kommer til å fortsette med.
Ellers foregår mye på mail mellom
styremedlemmene.
Dette vil det bli informert om før valget på
årsmøtet slik at kandidatene vet hva de går til
og hva som kreves av dem.

Nye styret.

Caroline informerer
om dette før valget
på årsmøte.

