
REFERAT MEDLEMSMØTE FRYA 4 JUNI 2017 

 

Tilstede : 27 medlemmer 

 

Neste års treff på Frya er 18-21 mai 2018. Vi trenger ny treffkomitee. De som har lyst 
oppfordres til å ta kontakt med styret. 

 

Sak 1 – regioner i klubben 

Det kom et forslag på årsmøtet om endring i regionene og ønske om at regionsarbeidet 
diskuteres for å det til  fungere bedre over hele landet. Vi hadde en lengre diskusjon rundt 
dette med mange gode innspill.  

KONKLUSJON: 

Vi fjerner regioner og har heller kontaktpersoner rundt i landet. Brastad tok på seg å se på 
mulighetene med å lage/utarbeide en oversikt i google map over kontaktpersoner rundt i 
landet. Jørgen Metzdorff tilbød seg å bistå han i dette.Vi evaluerer denne løsningen neste 
år. 

 

Sak 2 – klubbens FB side 

Leder la frem fakta på at det er ca 200 medlemmer i klubben mens vi på Fb er 470, det 
betyr at det er en del gratispassasjerer der.  Ønsker vi dette? 

Etter at argumenter både for og imot var kommet frem,  

konkluderte vi med følgende: 

FB siden fortsetter som en åpen side. Men vi øker antall moderatorer. 

 

Sak 3 – Spesialutstillingen 

Det er få påmeldte, er det fortsatt ønske om spesialutstilling hvert år selv om dette er en 
økonomisk utgift for klubben grunnet lav deltagelse? 

Det kom mange gode forslag på hvordan vi kan gjøre utstillingen mer attraktiv, bla 
innkjøp av lydanlegg slik at alle hører bedømmelsen til dommeren. Og også ha en 
langsiktig plan om å få en islandsk dommer på en av spesialene. 

 

Konklusjon: 

Enstemmig vedtatt at vi ønsker å fortsette med spesialutstilling hvert år med tidlig 
annonsering. Mål å få inn islandsk dommer i løpet av de nærmeste årene. Vi kjøper inn 
lydanlegg for å gjøre bedømmelsen mer lærerik for alle. 



 

Eventuellt 

*Medlemmene syns ikke hjemmesiden fungerer og ønsker at styret ser på hvordan man 
kan få den som er til å fungere bedre evt om vi bør ha en ny. 

 

*Styret oppfordrer medlemmer til å sende inn saker til styremøtene. 

 

Referent 

Anita Mosbye 

 


