Styremøte 19.mai 2016
Avholdt via Google Hangout
- Sak 1: Vipps via DNB
Klubben ønsker å benytte seg av Vipps men da de nødvendige endringer ikke er registrert i
Brønnøysundregisteret (se sak 5) er dette ikke fungerende per dags dato. Klubben vil forsøke å få
dette ordnet i tide til Spesialen slik at man kan betale både med kontanter og Vipps.
- Sak 2 : Spesialen (status)
Utstillingskomiteen informerer om at alt går som det skal med forberedelser og planlegging til
Spesialen. Det behøves noe hjelp på selve dagen, og med opprigg/nedrigg, men de viktigste
oppgavene er fordelt.
Det blir besluttet å skrive ut kataloger selv for å spare kostnader. Alle som betaler for parkering
(kr.50,-) vil motta katalog, ønsker man katalog(er) utover dette koster de kr.50,- per stk.
Det gjenstår diverse mindre oppgaver i forkant, her gir utstillingskomiteen ved Caroline beskjed om
det er noe som det behøves hjelp til.
- Sak 3 : Flytting av Årsmøtet i NPK
Det har tidligere blitt tatt opp om man kan flytte årsmøtet til Spesialen slik at vi kanskje kan få et
høyere antall oppmøtte. Hvis dette skal gjøres må det først sendes forslag til årsmøtet om endring av
lovverket.
Et alternativ til dette kan også være å flytte Spesialen til tidligere på året, men dette vil også tidligst
være gjeldende fra 2018.
Denne saken vil derfor bli tatt opp på et senere tidspunkt, før utsending av neste års innkalling.
- Sak 4 : Avlsrådets oppgaver
Det vises til at det kanskje forekommer uklarheter i hva slags oppgaver avlsrådet har. Hvis det ønskes
endringer i retningslinjene, eller det ønskes å informere om dette via klubben, ber styret om at
avlsrådet sender inn forslag på dette.
- Sak 5 : Omregistrering Brønnøysundregisteret:
Signert protokoll er ikke kommet frem til leder per post. Dermed må protokollen skrives ut på nytt,
signeres og sendes per post.
Ida tar kontakt med Elisabeth og ber hun om å skrive ut og sende, samt scanne, protokollen så raskt
som overhodet mulig slik at vi får dette i orden.
- Sak 6 : Hengeren (varetelling og inventarliste)
Hengeren ble på dugnad i styret ryddet opp i. Det er nå god plass i hengeren, og den vil bli mer
oversiktlig med nye sløyfekasser innkjøpt av Grete og Gry.
Inventarliste er hos Gry som skal føre denne inn i excel, slik at det kan føres regnskap på denne etter
Spesialen.
- Sak 7 : Hannhundlisten:
Vibeke lager et innlegg om hannhundlisten slik at flere blir oppmerksomme på denne og at vi kanskje
kan få flere hannhunder til listen.
Innlegget vil bli postet på klubbens sider på Facebook samt PP.
- Sak 8 : Kontaktperson for distriktskontaktene
Line tar over som ny kontaktperson for distriktskontaktene, Ane gir beskjed til webmaster samt PP
om dette.

