Styremøtet 17.01.2019
Tilstede: Linn Langset, Caroline Knudsen, Jan-Erik Aksnes, Jimmy Brastad, Helene S.Kraabøl og Eli
«Tulla» Shmedling.
Fraværende: Anita Mosbye

Agenda:
1. Kort info fra leder
- Ingen nyheter.
2. Kort info fra kasserer
- Har fått satt sammen regnskap, men er litt problemer som support skal hjelpe til med.
3. Kort info fra avlsråd
- Lite trafikk, har muligens vært en paring(som er godkjent av avlsrådet).
4. Årsmøte 2018
- Innkalling – Linn lager
- Saksgang - Linn lager
- Opprette og nedleggelse av avdelinger: Ingen opprettelser eller nedleggelse av avdelinger foreslått.
- Frister – Bladet må i trykken før 1.februar for å være innenfor regelverket.
- Kontingent for 2020: Styrets forslag er ingen økning.
- Godtgjørelse av verv: Styrets forslag er at styret ikke skal ha godtgjøres.
- Innkomne saker(hitill) – lovmal (sammekjøre gamle og ny, («nytt» merkes med rødt)
- Regnskap/budsjett – Jan Erik dobbelt sjekker enkelte poster i regnskapet, trolig noe som har «slått»
seg sammen under overføring fra det andre programmet. Styret har satt opp budsjett for 2019.
- Æresmedlem – styret foreslår Eli «Tulla» Schmedling til æresmedlem.
5. Treff 2019
- Gjennomgang av hva som er på plass
- Påmeldingskjema – nye priser er med i skjemaet. De som vil booke hytte/rom må ringe opp dit for å
booke, mens klubben fakturerer alt.
Linn hører med driver på Tretten kro og Motell om en «dagspakke barn».
6. Eventuelt
- Mail som skal besvares – Linn svarer på vegne av styret.
- «Årets Islandshund» - nye regler/krav? Vi ser på andre klubber’s regler/poengberegning, da vi har
fått inn en klage på hvordan poeng blir beregnet. Styret ser på andre muligheter for poeng
beregning og jobber videre med dette.
- «Islandshunden» nr.1 2019: Bladet bør komme i trykk så fort som mulig. Innen 1.februar. Det blir
et innholdsrikt blad, men lite bilder.

