Norsk Spaniel Klub avd. Telemark
Protokoll
Sted:

Spanielbua, Klovholtveien, Skien

Dato:
Til

Onsdag 15.05.2013 kl. 1800-2015

Kopi

Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, June Olsen og Svein Clausen. Forfall: Sabiene
Kristoffersen. Klokka 1815 kom Trond Johnsen. Ikke møtt: Anne Lise Nystrand
HS + WEB

Fra

Svein Clausen

Post
nr.

Sak
Nr.

Sak

Ansvar

Frist

Godkjenning av referat fra siste styremøte. Godkjent
7
8

Post og korrespondanse
- Protokoll fra HS.
- Henvendelse fra Collie-klubben: Tar ett møte.
Pågående saker:

ET

9

10

11

12

- Elektrisk_ Montere koplingsboks på ute vegg. Sjekke tak lys
-Anleggsavgift – pr husstand fra 1. august 2013 og ut året starter
med kroner 250,-. Sabiene har laget utkast til kort og tekst som
ble godkjent.
Svein lager forslag til tekst på nytt skilt..
-Rapport HS (Årsmøtedok mv.): Mangler en signatur
årsmøteprotokoll. Frist til HS var 10/3.
- Sponsoravtale med MX Sport fornyet. Nye kort er kommet.
- Boff og Mjau avtalen fornyes
Nye saker
- søknad om kursstønad kr. 1000,- innvilget.
- mail fra medlem – Feil i statuetter rettet opp. ET erklærte seg
inhabil. Klage enstemmig avvist.
- tilbud om kurs. Ikke aktuelt foreløpig.
- RS – referat. Gjennomgang av de viktigste saker.
Til neste møte kommer Trond med mere info om saken fra
Telemark

Trond

Økonomi
- Rapportering_ HUSK å melde fra til kasserer v/ kurs. Oppgi
kursnr.

Fortløpende

Eventuelt
- Hundens dag 8. Juni
- Vasking av bua var ikke gjennomført som bestemt på forrige
styremøte.
- Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte, må
selv kontakte 1. varamann i forkant
- Brukere av Spanielsbua må rydde bedre etter seg.
- Endringsdokument til Brønnøysund ble undertegnet.
- Jaktlydighetskurs starter i morgen med 7 deltagende Spaniels
ihht. kursinvitasjonen.
- Sabiene har forespurt revisor uten å få svar. Purres
Neste møte
Holdes 11. juni 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.
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