
REFERAT STYREMØTE 9 APRIL 2018 på Skype 

Tilstede: Linn Langset, Caroline Borgen Knudsen, Anita Mosbye, Jimmy Brastad, Jan-Erik Aksnes og 

Tulla Schmedling  

 

Sak 6/18 KORT INFO FRA LEDER 

*Workshop i Nederland, fly, hotell er bestilt og betalt. 

*takkebrev for de som har sittet i styret er sendt ut og fått hyggelige tilbakemeldinger på dette 

*Linn har mottatt protokoll og melder da alt inn til Brønnøysund slik at vi også kan få ryddet opp i alt 

av banktilganger. 

*Linn har ryddet i utstyr/eiendeler, mye som er tatt vare på av blader osv som vi nok kan klare oss 

med ett eksemplar av. Tar med alt til Frya slik at hvis noen har lyst på noe kan de få mens vi kun tar 

vare på det som trengs. 

 

Sak 7/18  KORT INFO FRA AVLSRÅDET 

*vi har mottatt en forespørsel fra en stundent som ønsker info og bilder om rasen. Jimmy svarer på 

denne. 

*ISIC-rapport er under utarbeidelse. Jimmy har hjulpet avlsrådet med dette slik at det ”datamessige” 

blir litt enklere. Han har også laget oppdretterskjema som gjør det lettere å få informasjonen inn i 

ISIC-basen. 

*Kryptocit-informasjon  etterlyses hos svenskene og danskene, vi tenker også at dette bør jobbes 

med. Så vi prøver å få den inn i oppdretterskjemaet. 

*ny Ras skal være ferdig til 1/1-19, dette må vi få i gang jobben med 

*Det er tomt for valpehefter. Anita sjekker om de ligger på hard-disken. 

 

Sak 8/18 KORT INFO FRA KASSERER 

Det er nå kjøpt inn program noe som vil gjøre jobben mye greiere også for senere styrer. Tidligere 

kasserer sender gamle filer som exl.doc slik at Jan-Erik kan få lagt det inn i det nye programmet. Linn 

sender han de bilagene hun har. 

Jan-Erik har også sjekket opp lotteriloven. Det er ingen problemer med lotteri på Frya så lenge det er 

en intern basar hvor loddene ikke koster mer enn 5 kr stykke. 

Linn sjekker Vipps’n vår i banken. 

 



Sak 9/18 SAKER FRA ÅRSMØTET 

*Sak fra Hilde Bergendal om opprettelse av redaksjonskomite 

Styret er positiv til Hildes ide om en redaksjonskomitee men pr.dags dato har vi heller ingen redaktør 

så vi tar opp saken på medlemsmøte på Frya. 

 

*sak fra Hilde Bergendal om lukket FB-side 

Styret ønsker ikke en lukket FB-side, fordi vi tenker at vi bør legge jobben i å få til en fungerende 

hjemmeside hvor vi kan ha ett lukket diskusjonsforum som kun medlemmer vil ha tilgang til. 

 

*Sak fra Mona Lilleng Strand om opprettelse av utstillingskomitee 

Styret stiller seg positive til dette forslaget. En komitee med 3-4 personer vil være en fordel tenker vi. 

Vi ber interesserte melde sin interesse til styret så tar vi det opp på medlemsmøte på Frya. Vi vet 

allerede 1-2 som ønsker å være med på dette så tror en slik komite bør være mulig å få til.  

 

Sak 10/18 TREFF 2018 

*Jimmy har kontakt med dommer og ringsekretær 

*Linn pakker og tar med det som trengs til utstillingen. Vi rigger lørdag før utstillingstreningen til Linn 

og Helene. Jørgen har med et telt vi skal få. 

*vi må huske på å ta bilder 

*Jan Erik sender ut fakturaer 

*Linn skal etterlyse skriver  

*Mona har spurt om å få 4 helhunder til de som har ansvaret for aktiviteter. De har vi ikke så mange 

av, derfor gir vi heller 4 store hoder. 

*Dommer får krus og pin, mens ringsekretær og skriver får krus. 

*vi undersøker litt rundt hva vi gjør hvis det i verste fall skulle bli flom 

 

Sak 11/18 EVENTUELLT 

*styret skal jobbe med hjemmesiden på Frya 

*Klubben trenger printer med skanner. Jimmy og Jan Erik fikser dette 



*Vi ønsker å ha rasetorg på Dogs4all. Jimmy bestiller stand. 

*Styret tar på seg å lage kalendere som vi kan selge på Dogs4all. Anita og Elisabeth Brastad jobber 

med saken. 

*styret jobber også med å se på muligheter for å gi gratis medlemsskap 1 året til nye valpekjøpere for 

å verve flere medlemmer.  Linn tar kontakt med svenske og danske klubben og nkk for å se om dette 

er gjennomførbart.  

*velkomstpakke fra klubben til nye valpeeiere er en annen ide vi ser litt på 

*”Prosjekt Krisehjelp”. Elisabeth og Jimmy har en ide om samle inn penger som kan brukes til hunder 

som ”havner i vanskeligheter” og må omplasseres og lignende. Vi jobber videre med denne ideen på 

styremøte på Frya. 

*ISIC-MØTE 2018 er i Køpenhavn i slutten av oktober. Leder, leder i avlsrådet og Jimmy drar ditt. Vi 

lager en liste med spørsmål og ønsker også spørsmål våre medlemmer måtte ha til ISIC velkommen. 

Vi tar det opp på medlemsmøtet. 

*Vi kjøper inn ny kaffetrakter, vaffeljern og kaffekanner før Frya. 

*Klubbklær jobber vi med videre på styremøte på Frya. 

 

Nytt styremøte 7 mai kl. 20 på Skype 

 


