REFERAT STYREMØTE 10 MAI 2017
Styremøte foregikk på Skype
Tilstede: Geir Steinar Henriksen, Caroline Knudsen, Anita Mosbye, Grete Pettersen, Tulla Schedling
Meldt forfall: Ine Husebø, Live Waldersløv Norderval

Agenda:
Sak 1

Treff og utstilling

Sak 2

Innsendt sak fra Mona L Strand angående hjemmesiden

Sak 1
Det er 24 påmeldte til utstillingen. Vi mener at utstillingen er så godt annonsert at det er liten vits i å
utvide fristen. Det vil da også bli vanskelig å overholde fristen for å sende inn til NKK.
Geir lager katalog og går igjennom hva som treng av sløyfer o.l. Caroline tar kontakt med dommer,
ringsekretær og skriver om når de kommer og hva som trengs av henting, overnatting o.l.
Vandrepremier må fås tilbake før utstillingen. Geir sjekker opp dette.
Grete printer ut katalogene og laminerer prislister og tar med til Frya.
Utstillingen starter kl. 12,
Det er påmeldt rundt 40 mennesker til treffet. Det kan være noen fler da ikke alle skal på på Frya.
Vi ble enige om følgende prisliste:
Vaffel

kr 15

Kaffe

kr 10 m/påfyll

Pølse m/lompe kr 20
Brus

kr 25

Katalog

kr 10

Rosetter

kr 60

Lodd

kr 5

Barn og hund kr 50,Treffkomiteen har sendt søknad om støtte til kaffekopp+ pins til dommer og ringpersonale. De har
søkt om inntil 10 kopper – søknaden innvilges

Sak 2
Mona L Strand har sendt inn sak om hvordan vi kan få hjemmesiden mer aktiv. Hun foreslår å gi
beskjed på facebook-siden når den oppdateres Styret er enig i at det er en god ide. Hun foreslår å
legge ut informasjon om regionstreff på hjemmesiden. Dette er en god ide, vi skal snakke mer om
regionene på medlemsmøtet på Frya.
Det foreslåes også at hannhundlisten legges ut åpent på siden. Dette mener styret er uaktuellt da det
er ekstremt viktig at avlsrådet holder kontroll på avlen på vår lille rase. Særlig siden avlsbasen og den
genetiske variasjonen er så liten i rasen . Vi må holde fast på og jobbe for at folk legger opp til en
sunn avl. Derfor ønsker ikke styret en åpen handhundliste.

Neste styremøte:

Halden 13 mai 2017

Anita Mosbye
Sekretær

På Frya fredag kveld

