
REFERAT STYREMØTE 20 MARS 2019 

 

Tilstede: Linn Langset, Caroline Knutsen, Jimmy Braastad, Anita Mosbye, Helene S. Kraabøl og Tulla 
Schmedling 

Ikke tilstede: Jan Erik Aksnes 

 

Sak 1 Fra leder 

Kontakter NKK angående spørsmål rundt RAS-dokument og dommerkompendiet. Tilbakemelding gis 
neste styremøte. 

Sak 2 Kasserer 

*Gjennomgang kontoutskrifter januar og februar. Ett manglende bilag som Jimmy hadde på nett og 
har sendt videre under møtet. 

*momskompensasjon for 2018 signeres under styremøte på Rudshøgda 

*momskompensasjon for 2017 ble dessverre ikke innsendt. Vi i styret beklager på det sterkeste at 
ingen av oss fanget opp dette. 

 

Sak 3 Avlsråd 

*stor etterspørsel etter valper 

*vært problemer med valpeformidlermailen, Jimmy prøver å fikse opp i dette så fort som mulig. 

*2 parringer nå på våren 

*forventes noen flere parringer til høsten 

*det er ønske om en «trainee» inn i avlsrådet, for å begynne opplæring av nye, da andre på sikt vil ut 
av rådet.  Det er foreslått Elise Olsen, fra Greåker. Ung og har vist interesse. Styret synes dette er en 
god idé og det blir vedtatt.  

 

Sak 4 ÅRSMØTE 2019 

-gjennomgang av saksgang for årsmøtet og innkomne saker. 

-Linn tar med klubb-bannere og skriver slik at protokoll kan underskrives rett etter møtet. 

-Caroline tar med pc til skriving av protokoll 

-Nytt styre konstitueres på styremøte rett etter årsmøte. 



 

 

Sak 5 Spesialen 2019 

*Vi innfører kåring av BIR og BIM junior, premieres med lite fat. Enstemmig vedtatt 

*Det må bestilles opp nye sløyfer. Linn tar med katalog som styret kan se på og enes om på første 
styremøte. 

 

Sak 6 Treff 2019 

*kommet inn bra med påmeldinger 

*forberedelsene er i rute. Linn/Helene gjør avtale med Kiwi på Tretten om levering av varer. 

 

Sak 7 Evenuellt 

*er det nødvendig å sende ut bladet også til hustandsmedlemmer. Det skal være en mulighet for å 
krysse av på dogweb for om man ønsker bladet eller ikke. Saken jobbes videre med i nytt styre. 

*Klubb-klær må snart bestilles så vi er sikker på å ha de til treffet. Linn kontakter leverandøren slik at 
dette kan gjøres kjapt. 

 

 

 

 

 

 


