Møtereferat

Norsk Rottweilerklubb

Møte nr.:

Dokumentet lagret:

04/10
Emne:

Styremøte NRK
Møtetidspunkt:

Møtested :

30.04.10

Båstad

Kopi til:

Referent:

Styret, avdelinger og underkomiteer

Mona

Møtedeltakere:

Meldt frafall:

Bjørn M, Roar, Mona, Marit, Lena

Trond O. og Hege

Sak nr. Notat
29
Referat fra forrige styremøte:
-

-

-

30

Ansvar

Frist

Tøy og klistremerker. Spurt på pris men ikke lagt inn
Roar
bestilling. Ikke hentet pris på klistremerker, Roar sjekker opp
dette også. Ny utsalgspris på tøymerker kr. 50,Bjørn: Vedrørende anmeldelsen. Leder skal skrive en
begrunnelse for anmeldelsen. Det skal anmerkes div ting.
Bjørn
Koster kr. 500,- i depositum. Han som har saken hos politiet,
fyller ut et skjema og sender på mail til Bjørn som han må
skrive under på. Blir levert ca 1 uken i mai.
Hjalmar Johansens skole i Skien ber elvene ta vår forespørsel i
forhold til rottweilerposten og web-siden, som prosjekt. Må ta
kontakt med de når skolen starter igjen. En skole i Tromsø
også interessert. Idefagskolen også intr..

Innkommet post/mail:
Se vedlagte postliste.
- Ikke kommet med SL på Cert i bruksklassen
Rutiner rundt mail som kommer til nrk@rottweiler.no:
-

Sekretær svarer alle mailer med kopi til alle. Videresender til
de ulike komiteen der det er naturlig.
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31

Økonomi:
Marit sender ut regnskapet til alle, slik at alle ser gjennom før det
publiseres i RP.

32

Utstillingskomiteen:
Ylva kan være med på arrangementer, men ønsker ikke å være med
i komiteer.
Utstillingskomiteen utarbeider en arbeidsinstruks som sendes inn til
styret for gjennomgang. Styret skal utarbeide forslag til
arbeidsinstrukser for alle underkomiteen og styret.
Det bør være minst 2 til i utstillingskomiteen. Vi kikker rundt alle
sammen.
Rita blir med videre i komiteen.
Marit tar over som utstillingsansvarlig. Det er mest hensiktsmessig
mtp på at hun har ansvaret for reisebestillinger og økonomi.
Vi har fått avtale med Royal Canin. 2 års kontrakt i første omgang.
Ved medlemskort kan Royal Canine gå ut til sine leverenadører og
be om at vi får 10% i butikker der fôret deres selges.

33

DnB
Bjørn jobber med DnB mot sponsing fra DnB.

33

Arbeidshelg
Sjekke overnattinger i Moss. (Thon hotell – rabatt) og får pris på
overnatting fom lunsj tom lunsj. Marit og Lena kommer mest
sannsynlig ikke. Styret møter fredag kveld.
-

Arbeidsinstrukser
Organisasjon/arbeidsinstr.
Hvordan skal styret fungere optimalt
Samarbeid mellom avdeligner HS
Hvordan skal avdelingene knyttes til klubben
Gå gjennom lovene
+++++
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Avd. Telemark:
Schnauzer klubben har fått lov å ta over området og brakken der
nede. Utover det er det lite verdier. Prøve å få til ny avdeling i
Telemark.
(dette møtet ble relativt kort pga utstillingen neste dag og
forberedelser til den, samt dommermiddag)
Neste møte:
I Moss 28. mai
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