Referat styremøte 29 mai 2018
Tilstede: Linn, Caroline, Anita, Jan Erik, Jimmy, Tulla og Helene

Sak 1 Kort info fra leder
Treff/utstilling er ferdig og vi fikk sjekket at vippsen fungerer og er oppe og går.
Bring har fikset opp adresseendingene slik at det nå skal fungere
Utstillingsresultatene blir sendt inn i dag.
Vi setter inn en del av kontantkassa, det er unødvendig å ha så mye kontanter tilgjengelig.
Jan Erik oppretter eget krisekontonummer.

Sak 2 Evaluering treff 2018
Treffet gikk bra sånn generelt, men det har kommet noen tilbakemeldinger på at noen ikke følte seg
møtt og inkluderet. Det ble kanskje litt ”klikkete”, vi må tenke inkludering så neste år er det kanskje
lurt å ha en velkomstkomite sånn at alle føler seg sett.
Vi legger opp til mer miljø og ringtrening neste år, det er det mange som trenger.

Sak 3 Utstillingsdagen
Utstillingen som helhet gikk bra. Folk var fornøyd med premiene. Ble litt stress på styret på dagen så
vi må være enda flinkere til å delegere og få med flere. Tusen takk til de som stilte opp i kiosk og
sekretæriatet. Og ikke minst skriver på kort varsel.
Dessverre hadde vi en meget uheldig episode i åpen hannhundklasse hvor en hund beit seg fast i
nakken på en annen hund. Styret har innhentet uttalelser fra de som var involvert i ringen og har
også mottatt uttalelse fra dommer. Styret følger opp saken med de to involverte og vil komme med
en skriftlig offentlig uttalelse om hva vi har gjort og hva vi tenker om saken videre. Denne vil bli lagt
ut på hjemmesiden og på Facebook.

Sak 4 Eventuellt
*mye positive tilbakemeldinger etter medlemsmøtet som gikk veldig bra.
*Elisabeth Økland vil ikke fortsette med bladet og sender alt til Jimmy. Bladet og hvordan vi gjør det
tar vi på neste styremøte.

*vi oppfordrer alle til å trene masse med bikkjene sine før treff og i alle fall blir med på de aktiviteter
som tilbys da dette er god trening for hundene på å være sammen med andre hunder. HA FOKUS PÅ
EGEN HUND.
*vi håper klærne kommer før Sandefjord

