Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Styremøte nr.
Dato; 05.09.18
Tilstede;

5 – 2018
Sted; Skype

Randi Nygård, Anica Johannessen, Grethe Bru, Bodil Rød, Nina Sagen, Knut Olav Øvreby,
Heidi Knardal og (Monika Skarphagen)

Forfall;
Tekst i kursiv er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr.
9/18

Konstituering av nytt styre.

Frist / ansvar

Leder og nestleder ble valgt på det ekstraordinære årsmøtet.
Leder: Randi Nygård
Nestleder: Anica Johannessen
Sekretær: Heidi Knardal
Kasserer: Anica tar ansvar for kassa og Mai Risløkken fører regneskapen
Styremedlem: Grethe Bru
Styremedlem: Bodil Rød
Vara: Knut Olav Øvreby
Vara: Nina Sagen

Sak nr.
10/18

Styreleder orienterte om styrearbeid og tanker rundt klubbens arbeid
fremover.
Kontaktperson for utstillling/avdelinger/kontaktledd: Anica Johannessen
For å få sendt inn opplysninger til brønnøysundregisteret, må vi få underskrifter
på årsmøteprotokoll.

Grethe

Sunnhetsutvalg: Karin Stave, Gunn Hansen og Cathrine Leine
Medlemsarkivet: Hanne Aamodt har dette ansvaret i dag og blir spurt om å
fortsette.
Styret ønsker å ha velkomstpakker til nye medlemmer, dette for å vise at vi setter
pris på de og at de skal føle seg velkomne i klubben vår
Newf2go – shoppen: ønsker et samarbeid med Nina Flaglien, slik at hun lager
produktene etter hvert de blir bestilt, og vi slipper varelager.
Wenche Glendrange er foreslått til å ha ansvar for Newf2go.

Randi

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Sak nr.
11/18

Web-ansvarlig er Robert Selsaas, Knut Olav sjekker ut klubbens e-post og
sikkerhet i fht tilganger og videresendinger.

Knut Olav

Bodil tar ansvar for nuffebladet.

Bodil

Monika Skarphagen informerte om tidligere styrearbeid.
Hun sender over harddisk til Anica
Opplysninger om passord til dogweb ble overlevert.
Monika og Hanne Aamodt har tilgang til dette i dag og ønsker fortsatt å ha tilgang
pga vann og som medlemsansvarlig.
Monika fortsetter med ansvar for valpelista.

Sak nr.
12/18

Dogs4All
Vi ønsker å ha stand på Lillestrøm. Randi undersøker dette, og bestiller plass.
Bodil lager en brosjyre som vi kan dele ut der.

Randi
Bodil

Sak nr.
13/18

Sak nr.
14/18

Økonomisk status.
Regneskapen er ikke ferdig ført.

Gjenoppretting av avd Østfold/Follo
Årsmøtet -16 godkjente nedleggelse av avdelingen og i henhold til vedtaket kan
styret gjenopprette avdelingen.
Avd. Østfold /Follo ble vedtatt gjenopprettet.
Heidi
Heidi sender mail til Karin Stave som stod som innsender av søknaden
Neste møte:
Skypemøte i oktober
Styremøte på Dogs4All, Lillestrøm
Referent: Heidi Knardal.

