Norsk Spaniel Klub avd. Telemark
Protokoll
Sted:

Spanielbua, Klovholtveien, Skien

Dato:
Til

Tirsdag 11.06.2013 kl. 1800-2000

Kopi

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

Fra

Svein Clausen
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Sak
Nr.

Sak

Ansvar

Frist

Godkjenning av referat fra siste styremøte. Godkjent
Post og korrespondanse
Ingen
Pågående saker:
Henvendelse fra Collie-klubben: Tar ett møte.
- Elektrisk_ Montere koplingsboks på ute vegg. Sjekke tak lys. Gogkjent under
4.000,-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 leste opp forslag til tekst på nytt skilt.. Bestiller ett stykk
- Boff og Mjau avtalen fornyet for ett år.
- Hundens dag 8. juni gjennomført. Vi må forsøke å unngå at
dette kolliderer med andre arrangement i klubben. Agilitygruppa
var flinke.
- Forslag til medlemsmøte Framstad berammet 20. juni klokka
1800. Datakanon ????????????????????
-RS Til neste møte kommer Trond med mere info om saken fra
Telemark. Utsatt til neste møte.
Nye saker
-Revisor Lena Nord kom og vi gjennomgikk rapporten.
-JAL og apportprøve ny dato 31. august
-Web oppdatert. Line, HAP og ET har hatt telefonkonferanse med
hovedstyrets webmaster Eva.
-Sommeravslutning 18. juni. Magnar griller.
-Valpekurs – høst prises til 1200,- for 6 kvelder. Oppstart 19.
august. Annonseres fra først i august. Gitte tar ansvar?
-Spanielbua – grunneier forespørres om hva som ligger i
leiekontraktens § ???????
Prisoverslag for reparasjon av tak kommer neste uke.
TJ må sørge for at hull i grin blir reparert- Det er oppdaget maur
inne – kjøp maurkverk og bensin til aggregatet.
Økonomi
- Rapportering_ HUSK å melde fra til kasserer v/ kurs. Oppgi
kursnr.
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Fortløpende

Eventuelt
- Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte, må
ALLE
selv kontakte 1. varamann i forkant
- Brukere av Spanielsbua må rydde bedre etter seg.
ALLE
- Støtte til kurs med lokal instruktør og kurspris under 450,dekkes for styret og komiteledere.
Neste møte
Holdes 12. september klokka 1800 i Spanielbua. June koker kaffe og
tar med kaker.
Saker til neste møte må sendes sekretær minst 7 dager før møtet.
SC
- Møteplan: Er fastsatt for 2013.
NB! Møteplan og oppdatert kontaktinfo følger som vedlegg.

