Norsk Spaniel Klub avd. Telemark
Protokoll
Sted:

Spanielbua, Klovholtveien, Skien

Dato:
Tilstede:

Torsdag 12.09.2013 kl. 1800-2025

Kopi

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

Fra

Svein Clausen

Post
nr.
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Sak
Nr.

Sak

Ansvar

Frist

WS+ TJ

Snarlig

Godkjenning av referat fra siste styremøte. Godkjent.
Post og korrespondanse
- Brønnøysundregistrene – Enhetsregistret er oppdatert
Pågående saker:
Henvendelse fra Collie-klubben: Tar ett møte på Spanielbua og
forslaget er at alle fredager tilbys klubben under forutsetning av
at hvert medlem betaler hver sin vedlikeholdsavgift etter
gjeldende sats og delta på dugnader. Varsle i god tid dersom en
fredag må vike. WS trakk seg – jeg forslår at ALN overtar. OK?
- Elektrisk - Montere koplingsboks på ute vegg. Sjekke tak lys Utført.
- Bytte 2 støpsel under container.
- Service på aggregat TJ sjekker med AK Maskin.
-Taklekkasje
-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. OK
- RS Til neste møte kommer Trond med mere info om saken fra
Telemark. Fremkom ikke noen ny informasjon. Saken avsluttet.
Nye saker:
-Brev fra medlem. Utkast til svar forfattes og distribueres øvrige
styremedlemmer.
-Søknad om støtte fra medlem: Agilitykurs OK
- Jaktinstruktør-utdannelse: Holde 2 kurs gratis. Dekker
reise/opphold for samling 26-27. oktober.
-Hovedstyret info gjennomgått
-Web OK
-Utstilling 21. september - OK
-Årsmøte 2014. Alternative datoer og lokaler diskutert. Annonse
lages på neste styremøte.
Økonomi
- Kasserer rapporterer å ha full kontroll på regnskapet.
- Rapportering_ HUSK å melde fra til kasserer v/ kurs. Oppgi
kursnr.
Eventuelt
- Styremedlemmer som ikke har anledning til å møte, må
selv kontakte 1. varamann i forkant.
- Brukere av Spanielsbua må rydde bedre etter seg.
- Oppfylling av bensinkanner fungerer dårlig.
- Negativ omtale av styret – utsatt til neste møte.
Neste møte
Holdes 10. oktober klokka 1830 i Dalsbygdav. 145.
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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