REFERAT FRA STYREMØTE NRK

Dato:

Kl.:

20. Okt. 2013 13.00

Sted:

Lier (hos Linda)

Tilstede:

Gunni, Linda, Kari via mobil, Hege

Ikke til stede:

Gunnar
Tittel

Ansvarlig

Godkjenning av forrige referat
- Godkjent
Postgjennomgang
Referat fra GF mottatt signert 23. juni 2013.

Alle
Linda/Hege

Pga. ikke godkjent signatur hos Brønnøysund – er posten forsinket hentet
ut/mottatt i styret, og ikke videresendt Hege. Hege mottatt post på møtet til
gjennomgang.
Info fra leder:
Pga. sent mottatt signert referat i fra GF – ble sen innmelding til
Brønnøysund for godkjenning. Signaturproblemer – ringer Brønnøysund for
hjelp med dette.
Siden dette ikke er i orden, er regnskap/økonomi fortsatt låst. Tidligere
kasserer noe behjelpelig, og styremedlemmene har betalt noe for egen
regning. Posten blir heller ikke godkjent videresendt permanent før
Brønnøysund er i orden.

Linda

Regnskapet ble overlevert i midten av september til Linda.
Økonomisk oversikt
Kun oversikt over innsendt mail fra bank, siden post ikke har vært i orden, og
i tillegg ikke tilgang til bank.
Beklageligvis går dette ut over alt/alle som har deltatt i NRK regi, og gjør
styret meget «handlingslammet».
Regnskap
Regnskapet overlevert Hege – kontakter revisor Paal Bjerkevold (valgt av
GF). Kontakter Kirsten Svendsen og Anita Øy om de vil bli med på møtet med
revisor.
Komiteer
Fortsatt flere ledige verv: LP, Bruks, RIK, Utstilling og Avl. Gunni utlyser dette
IFR VM

NRK støttet de reisende ekvipasjer pr deltager + lagleder med kr. 5.000,- Det
var 2 stykker med.
RIK laget som ble avlyst

På grunn av problemer med økonomisk tilgang for tilbakebetaling –
tilbakebetales hele beløpet til de gjeldene – så fort dette lar seg gjennomføre.

Alle

Tittel
Samarbeide på tvers i NRK
Foreslår 1 til 2 samlinger pr. år, med en eller to representanter tilstede i fra
hver avdeling/komite – styrke samarbeid og kommunikasjon (Gunni).
Statistikk gokjente/ikke godkjente kull
Linda undersøker dette.

NRK 80 år
Jubileumslogo på evt. Jakke. Kari skaffer pristilbud på dette.
Deltar med stand og raseparade på Dogs 4 All.

Brønnøysund
Linda ordner med dette.

Ansvarlig

