Styremøte 13.10.2017
Tilstede: Cecilie Strømstad, Inger Beate V. Dyrstad, Line Orlund, Linda Acay, Solveig Strand, Ine
Furulund.
Godkjenning av saksliste Godkjent.
Medlemsutvikling
Klubben har nå 744 betalende medlemmer. Det er kommet inn 302 525 kroner i kontingent. Dette
betyr at vi mangler 36 (8475 kroner) fullt betalende medlemmer for å nå årets budsjettmål.
Økonomi: Det er litt utfordringer med det nye flytsystemet, men det kommer seg etter hvert.
Spondyloseprosjektet og doppler-støtte gir litt utgifter, men det er positive utgifter. Full rapport
foreligger ved neste styremøte.
Bekreftelse av saker vedtatt siden forrige møte:
Oppdrettere som unnlater å melde inn kull.
Det er en tendens til at flere oppdrettere følger retningslinjene, og flere melder også inn kullene
sine. Dette er en positiv trend for klubben.
Saker:
Sak 39 – Nettsidene
Delegering av publiseringsansvar – Vi viderefører tidligere vedtak om at en fra hvert råd skal ha
mulighet til å publisere dersom de ønsker dette. Ine Furulund jobber til daglig med nettsider og
publisering og vi er enige med webmaster om at hun bistår med teknisk bistand. Styret ser behov
foe enkelte endringer av funksjonalitet på nettsidene og vil gå i dialog med NSN om disse.

Sak 40 – Retningslinjer for diskusjonsforum på Facebook
Vi har diskutert retningslinjene. Diskusjonsforumet fungerer godt og det kommer mye konstruktivt
ut av det. Styret vedtar følgende regel for diskusjonsforumet: Det er ikke tillatt å slette en tråd man
selv har lagt ut, med mindre det er gitt tillatelse fra styret.
Sak 41 – Innhenting av kull
Vi har diskutert saken og fortsetter å bare hente informasjon om kull fra offentlige kilder.
Sak 42 – Styremedlem har trekt seg
Sissel har trekt seg som vararepresentant i styret. Styret beklager dette.
Sak 43 – Samarbeidskonferansen
Vi har gått gjennom program for samarbeidskonferansen.

Sak 44 – Medlemsfordel- og vervekomite
Styret vedtar å opprette en medlemsfordel- og vervekomite som har ansvar for å verve nye
medlemmer samt å finne medlemsfordeler.

Sak 45 - Oppdretterråd
Vi oppretter et oppdretterråd som har som oppgave å veilede oppdrettere, produsere
informasjonsmateriell samt være til hjelp i klubbens oppdrettergruppe. Rådet skal utnevnes av
styret.

Sak 46 - Representantskapsmøte NKK
Line drar på vegne av NBK. Cecilie er vara.
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