Styremøte 10. januar 2016
Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Linda Acay, Henning Lund, Lars Erik Bye og Solveig Sandgren
Forfall: Tone Granli
Faste poster:
A) Godkjenning av saksliste
Sakslisten godkjennes
B) Medlemsutvikling
Frist for å betale kontingent er 31. januar.
C) Økonomi
Tone er sykmeldt og deltar derfor ikke. Line bistår Tone med ferdigstilling av regnskapet inkl. det å
skrive noter. Vi venter fortsatt på noen fakturaer for 2015.
Sak 32 - Gjennomgang av årsmøtet inkl. saker
Styret går gjennom alle deler av årsmøtet, inklusive en gjennomgang av innkomne saker. Det
brukes mye tid på årsmeldingen.
Sak 38 - Konfidensiell sak 3
Som forventet ble det uroligheter rundt brev fra styret/avslrådet til Kvadraten (varsel om avkom
med nyresvikt). Det var uheldig at det gikk ut en feil i informasjonen til Kvadraten, men det endrer
ikke sakens fakta. Vi setter opp punkter i et svar til Reidun og blir enige om å utforme et nytt brev.
Sak 41 - Felles raseseminar i februar
Avlsrådet forteller at de er i god rute med raseseminaret. Dessverre har R. Brincmann meldt forfall.
Det jobbes med alternativ. Det er satt opp at det skal være et dialogmøte mellom klubbens
oppdrettere og styret fredag før seminaret. Henning legger ut en påminnelse om dette i
oppdrettergruppen på facebook.
Sak 42 - Håndboken – revidering
Som en oppfølging av sak fra desember går styret gjennom foreslåtte endringer i klubbens håndbok.
Særlig diskuterer vi status for hva som kan defineres som et familiemedem. Det er enighet i styret
om at barn under 18 år som av en en eller annen grunn ikke har samme adresse som hovedmedlem,
likevel kan være familiemedlemmer. Line legger ut håndboken til de lokale områdene slik at de kan
gi siste innspill før den reiderte utgaven publiseres. Endringer synliggjøres.
Sak 48 - Nyhetsbrev NSN
Styret diskuterer innhold i nyhetsbrev nummer 1 og er enige om at dette sendes ut i løpet av januar.
Sak 49 - Webmaster
Liselotte R. Bjørkgaard har sagt seg villig til å ta over jobben som webmaster. Styret setter stor pris
på dette.
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Sak 50 - Lay-out ansvarlig
Vi har fått en respons på annonsen vi hadde i BN nr. 4/2015, der vi etterlyste ny lay-out ansvarlig.
Styret er enige i at Line følger opp henvendelsen og ber om et møte med har som har meldt sin
interesse.
Oppfølging:
Søke NKK om sentral registrering av doppler
Konfidensiell sak3
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