Norsk Spaniel Klub avd. Telemark
Protokoll
Sted:

Hos Oda. Ringveien 29, 3965 Herre

Dato:
Tilstede:

Onsdag 08.02.2017 kl. 18:00-20.10

Kopi

Svein Clausen, Magnar Dag Hansen, June Olsen, Therese Huset Nymo, Oda Axelsen
Bondal Ikke møtt: Anne Lise Nystrand
HS + web

Fra
Oda
Postnr SakNr Sak
43
Godkjenning av referat fra siste styremøte.

Ansvar

Frist

ALLE
44

45

46

47

48

Godkjent
Post og korrespondanse
Pågående saker:
• Utstilling i Eidangerhallen 18.02.17 – Filip Johnson, SE dømmer.
- all forberedelser i rute.
- Begynner dømming kl 09.00
• Hovedutstillinger.
- lage annonse til VS
- prosess med vår dommerrepresentant til 2018 er i gang
• Årets mestvinnende – forslag om revidering av reglene. Diskuteres
nærmere. June distribuerer våre og sentrale regler for sammenligning
- June sender forslag over per epost for å fremskynde prosessen
• Ringtrening før utstilling – hver torsdag, hos Anita Sjøstrøm.
- bra oppmøtte og godt tatt i mot av medlemmer
- diskuterte forslag fra medlem om innendørs trening. Kollektiv
enighet om at dette vil være unødvendig bruk av midler
• JAL+Apportprøver Kilebygda 26/8 2017
- alle forberedelser i rute, men mangler dommer til JAL foreløpig
• Apportprøve og Jaktprøver Kongsberg 16-17/9 2017
- alle forberedelser i rute.

Nye saker:
• Gjennomgang av årsmelding.
- regnskapet er veldig forsinket. Lovet at kommer ila helgen/tidlig neste
uke. SC sender til styret for gjennomlesing
• Årsmøte
- alle forberedelser er i orden. Rep. Fra HS kommer

Økonomi
Årsmelding
-- Rapportering_ HUSK å melde fra til kasserer. Oppgi kursnr.
Fakturamottaker attesterer
Eventuelt
Ang utmerkelse til ett av våre engasjerte medlemmer. Dersom
dette styret ikke rekker det må det jobbes videre med av nytt styre.
Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte, må selv
kontakte 1. varamann i forkant.
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