Norsk Spaniel Klub avd. Telemark
Protokoll
Sted:

Elisabeth, Dalsbygdaveien 145, Skien

Dato:
Tilstede:

Torsdag 10.10.2013 kl. 1830-2130

Kopi
Fra
Post
nr.
25
26

27

28

29

30

Sak
Nr.

Elisabeth Ufs Thoresen, Willy Sjøstrøm, June Olsen, Sabiene Kristoffersen, Svein Clausen
og Trond Johnsen som måtte dra klokka 1900. . Tilstede under deler av sak 30: Gitte
Lunde og Hans Arne Paulsen. Ikke møtt: Anne Lise Nystrand
HS + WEB
Svein Clausen
Sak

Ansvar

Frist

ALN+ TJ

Snarlig

Godkjenning av referat fra siste styremøte. Godkjent.
Post og korrespondanse
- Hovedstyret
- NKK Telemark
- Andre
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. ALN og YJ har ikke gjort noe forsøk.
- Bytte 2 støpsel under container.
- Service på aggregat hos AK Maskin. Kommer tilbake tirsdag
15.oktober.
-Taklekkasje - skaffe kostnadsoverslag. Trond meddelte at
takkonstruksjonen var så fuktig at fagmannen ikke ville gå på
taket. SK sjekker med en annen
Nye saker:
- Søknad om anbefaling fra medlem. ET forfatter avslag.
- Årsmøte 2014. Annonse lages. Frist Våre Spaniels er 1.11
- Terminliste NKK arrangement frist 31.10
- Fotovegg/rollups WS sjekker størrelser og pris.
- Tepper på gulv til utstilling: ET forespør Retriever klubben om lån.
- Spanieljakt i Telemark. June forfatter info som legges på hjemmesiden.
- Tette for mus – TJ skaffer pris og antall meter med beslagr

Økonomi
- Kasserer rapporter om resultat fra utstillingen. Både
utstillingen og kafeteriaen gikk med små underskudd.
Utstillingskomiteen bes om å lage utkast til budsjett for 2014.
- 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 – Gitte Lunde og Hans Arne Paulsen
fortalte sine opplevelser. Enighet om at vi som sitter i styret
har ett ansvar for å være lojal mot vedtak.
- Forsikring – Gjennomgås av ET+ SK. Vurder behov.
Neste møte
Holdes 11. november klokka 1800 Skjelbekkåsen 63
Saker til neste møte må sendes sekretær minst 7 dager før møtet.
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Fortløpende

ALLE
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SC

- Møteplan: Er fastsatt for 2013.
NB! Møteplan og oppdatert kontaktinfo følger som vedlegg.

