Referat fra Styremøte/ arbeidsmøte 20.03.17
Den 20.3.17 ble det holdt styremøte og arbeidsmøte i Wachtelhundklubben på Sanden Hotell i
Hokksund.
Til stede:
Arild Rudmoen
Ronny Sjöqvist
Kai Ljøner
Gunn Elise Bringo
Elisabeth Sareisian
Espen Brinchen
Gro Hege Walmestad
Fraværende: Eivind Antonisen, Morten Holm og Per Seljeøy. Fravær pga lang kjørevei.
Sak 1. 17 Hvem er vi?
Startet med en liten presentasjon på hvem vi er.
Sak 2. 17 Status Jubileumstreffet.
Planlegging og organisering er i full gang. Og de involverte har kontroll. Det jobbes fortsatt med
spordommere, og evnt en foredragsholder.
Styret tar ansvaret for opplegget rundt jubileumsmiddagen.
Det ble også vedtatt reduserte priser til treffet.





Familie:
Voksne 700,- pr pers
Barn/ungdom 200,- per.pers
Under 4 år- Gratis
2 stk drikkebonger per pers (øl, vin, mineralvann)

Alle i styret tar ansvar for å innhente premier/gevinster og sponsorer til utlodding og sponsing av
jubileet og jubileumsheftet.
Sak 3. 17 Status Jubileumshefte.
Gunn Elise samler inn bilder fra OneDrive, Elisabeth og Arild og lager et forslag som kan jobbes
videre med til neste styremøte.
Heftet skal være nesten klar til å trykkes opp, men venter til treffet er over for å fylle inn de siste
bildene fra treffet.
Styret skal også forsøke å innhente sponsorer til Jubileumsheftet.

Sak 4.17 Eventuelt.
4.17.1 Vipps konto- Gjør det enklere med innbetalinger på treff og salg av lodd og andre
ting for salg. Kai ordner dette til treffet.

4.17.2 Få klar og innsending av samordningsmelding. Mangler underskrifter på
protokollen fra årsmøte. Gjøres klar og sendes til Arild så fort som mulig. AnsvarGunn Elise/Arild.
4.17.3 Årsmøte og Protokollen sendes til alle medlemmene på mail.
4.17.4 Leder ønsker å samle så mange som mulig i styret når det er møter. Det ble derfor
vedtatt at det gis rom for at alle styremedlemmer får kjøregodtgjørelse til
styremøter. Det er stor forståelse for at de med lang reisevei ikke kan møtes så
ofte, om må evnt ta dette på telefon. Målet er å samle alle et par ganger i året.
Kai sender ut kjøreskjema til alle i styret.
Møtemat dekkes i de fleste tilfeller ikke. Det ble vedtatt at på de møtene vi var
alle sammen, skulle klubben betale, ellers betaler alle hver for seg.
4.17.5 OneDrive kontoen til klubben. Arild sender ut brukernavn og passord så alle i
styret har tilgang. Her ligger også bilder, referater og andre ting av verdi for
klubben lagret.
4.17.6 Hvordan representere oss fra alle kanter av landet? For eksempel på utstillinger og
messer? Forslag om å opprette regionskomitéer og regionsmøter? - Er det
mulighet for å henstille seg til styremedlemmene og andre medlemmer og lage
komiteer?
4.17.7 Innkjøp av reklameeffekter til klubben. Hva og hvor mye skal kjøpes inn. Kai
forsøker å få en oversikt på hva som er lagret. Tas opp igjen på neste møte.

Neste styremøte: Onsdag 26.4.17 kl 17.00 På jobben til Arild Rudmoen.
Møtet ble avsluttet kl 20.15.

29.3.17.

________________________________________
Gunn Elise Bringo
Sekretær

