
 

Møte protokoll 
 

Møte: Styremøte Tilstede: Leder: Kai Erik Brun 
Kassere: Linn Hanssen 
Sekretær: Mirjam Solbakk 
Vara: Anette Embretsen 

Møtedato: 01.08.2016 
Tidspunkt: Kl.19.00 
Sted: Skype 
Møteleder:  Kai 
Referent: Mirjam Forfall: 

Årsak 
Nestleder: Marte Lie Grasvold  
Styremedlem: Hege Svendsen Mjøs  
Styremedlem: Pia Javery 
Vara: Nina Hermansen 
 

 
Agenda: 

Saksliste 
 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 Protokoll fra tidligere møter taes på neste styremøte 

 

Eventuelt: 
Økonomi, RS-møte, Etablering Nordisk utstilling, Groomingkurs 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tidsfrist 
 

 Økonomi 
Status over klubbens økonomi skal være fast agenda på hvert 
styremøte. 
Det skal også lages retningslinjer ift hva enkeltpersoner kan i 
styret kan godkjenne ift uten å måtte få godkjennelse fra resten av 
styret. 

Linn (Kai)  

    
Saksnr: Oppfølgingssaker Ansvar Tidsfrist 

 

25/14 Valpeshow Stavanger 
Kommet inn en del påmeldte. Det skal også arrangeres barn og 
hund. Pokaler og premier er ok. Rosetter bestilles. 
Elektronisk påmelding ser ut til å være ok. 
 

 
Hege 

 

6/16 Dogs4All 2016 
Stand er bestilt, avventer bekreftelse. Vi vil forsøke å få deltatt på 
raseparaden, håper at flest mulig av medlemmene vil stille opp. 
Viktig å få med noen til å delta på raseparaden.  
Planlegging ift hvordan standen skal se ut. Kanskje tilby enkel 
servering til besøkende. 
 

Kai, Pia, 
Anett 

 

8/16 Spørreundersøkelse «hva brukes hunden til» 
Innhold er påbegynt. Planlegges å sette i gang utpå høsten 
(september 2016) 
 

Kai, Marte  

7/16 Great News 
Vi har fått tidligere redaktør Lill-Chanett til å hjelpe med å få ut 
bladet Great News i løpet av noen få uker. 
Jobben er startet opp med å få interessant stoff til bladet.  
Det er ikke ønskelig at bladet har mindre format enn A4. Det skal 

 
Pia (Kai) 

 



 
søkes etter ny redaktør til bladet så raskt som mulig. 
 

5/14 Helseundersøkelsen 
Kai fortsetter med å prøve å få kontakt med raserådets leder John 
ift oppdatering. (midt i ferietid) 
 

 
Kai 

 

EVT EVT   
 Etablering av nordisk utstilling 

Det har blitt postet informasjon om dette på klubbens facebook 
side uten at noen medlemmer har kommet med kommentarer. 
Vi legger ut ny informasjon hvor vi tagger oppdrettere i håp om å 
få deres meninger ift ny nordisk utstilling. 
Høringsfristen er 15.august.  
 

  

 NKK, RS-møte 2016 
Kai deltar på NKK  
 

  

 Grooming kurs 
Blir 20.august 2016 med Friedrich Birkmar. 
I utgangspunktet blir dette kurset litt for kostbart men blir 
avholdt da det allerede er gjort avtale med foredragsholder. 
Ved seinere anledning vil vi forsøke å tilknytte oss kontakter med 
flere foredragsholdere som kan være behjelpelig med diverse 
kurs, seminar etc. 
 

  

 Neste styremøtet 5.september 2016 kl.18.00 
 

  

 


