Norsk Spaniel Klub
avd. Telemark
Møteprotokoll
Sted:

Gamle Bjørntvedtvei 84, Skien

Dato:
Til

Tirsdag 09.04.2013 kl. 1805-2120

Kopi

Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, Trond Johnsen, Sabiene Kristoffersen og Svein
Clausen. Forfall: Anne Lise Nystrand og June Olsen.
HS + WEB

Fra

Svein Clausen

Post
nr.

Sak
Nr.

Sak

Ansvar

Frist

Godkjenning av referat fra siste styremøte. Godkjent
1
2
3

4

Post og korrespondanse
- Protokoll fra HS.
- Hilde – info om kurs mottatt
Pågående saker:
Pågående saker
- Kreditnota fra HS' regnskapsfører_ Kr. 800 for annonse
mottatt.
- Elektrisk_ Montere koplingsboks på ute vegg. Sjekke tak lys
- Mestvinnende Veteran -presisering av poengberegning.
Korrigeres på web.

Nye saker
-Anleggsavgift – pr husstand fra 1. august 2013 og ut året starter
med kroner 250,-. Sabiene lager utkast til kort og tekst
-Søknad fra AG om innkjøp av ag. utstyr. – Spesifisert liste
godkjent
-RS- Trond spurte om ordlyd. Forslag gjennomgått
-Gave fra Sparebank 1 + invitasjon til gavefest. 2 representanter
dro
-NKK – organisasjonskurs. Avlyst
-NKK-- invitasjon til seminar om undervisnings -og
foredragsmetoder for hund – ingen medlemmer påmeldt
-Aktivitetskalender oppdatert
-WEB oppdatering
-KL:
-Utstilling: BI Sjøstrøm informerte om planene for 2013, 2014 og
2015
-Lydighet: Lydighetskurs for spaniels annonseres med oppstart
29/4. Husk å søke N&M i forkant.
-Jakt: Komiteen har kontroll på de kommende arrangementer.
-AG: delte ut plan som ble gjennomgått. Ettersendes styret
digitalt.

Avsluttet
Trond
Elisabet

Snarlig

5

6

7

Økonomi
- Rapportering_ HUSK å melde fra til kasserer v/ kurs. Oppgi
kursnr.
Eventuelt
- Hundens dag 8. Juni
- Rapport HS (Årsmøtedok mv.): Årsmøteprotokoll etterlyses.
Frist til HS var 10/3
- Tilskudd til kurs for unge under 18 år. Oppfordres til å
søke før kursstart.
- Sponsor Buddy og MX sport
- Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte, må
selv kontakte 1. varamann i forkant
Neste møte
Holdes 15. mai klokka 1800 i Spanielbua.
Saker til neste møte må sendes sekretær minst 7 dager før møtet.
- Møteplan: Er fastsatt for 2013.
NB! Møteplan og oppdatert kontaktinfo følger som vedlegg

Fortløpende
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