Møtereferat

Norsk Rottweilerklubb

Ta meMøte nr.:

01/12
Emne:

Telefonmøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

09.01.12

Telefonmøte

Kopi til:

Referent:

Styret, avdelinger og underkomiteer

Mona

Møtedeltakere:

Meldt frafall:

Bjørn, Roar, Mona, Lena, Marit
Sak nr. Notat
Hvem kan delta på møte i nær framtid? Første mulighet - fredag
43
13.01.12 hos Mona. Marit blir med på telefon
44

45

46

47

Ansvar

Frist

Saker til GF
Det er kommet noen saker fra Tor Andre Breivikås. Videresender
det som angår avlsrådet, vi tar resten på styremøte den 13. Roar et
par forslag til GF som vi ser på på førstkommende styremøte: 1)
revisor for avdelinger og 2) krav rundt de kr. 5000,- Han mener at
HS kasserer bør være revisor for avdelingene. Marit la fram forslag
om å kjøpe revisjonstjenesten hos et firma. Da kan de revidere både
avdelinger og HS
Forslag på leder fra Anne Marit er videresendt valgkomiteen
Hvordan jobber valgkomiteen? Bjørn har vært i kontakt med
Gunnar. De jobber med flere navn til ulike verv. Bjørn tar kontakt
med de for å høre utviklingen.
Kom mail fra Tor Andre Breivikås ang. Rik komiteen for en times
siden. Tar det opp på møtet fredag. Det er i utgangspunktet opp til
hver enkelt komitee hvem de ønsker skal være med i der, men
styret skal informeres til enhver tid
Utstilling.
Bjørn hatt litt kontakt med Rita. Rita har ikke fått med seg at Bjørn
S gått ut av styret, og han har heller ikke sagt noe når hun har vært i
kontakt med ham. I forhold til utstillingen Rita sendt mail til
ganske mange om å være med å hjelpe til – ikke fått ja fra så
mange. Fått tak i 3 stk som kan bistå mot litt godtgjøring. Alt skal
være i boks, med unntak av en dommer. Utstillingskomiteen ikke
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svart på noen brev vedr henvendelser fra andre klubber. Legge inn
utstillinger for 2013. Lena tar kontakt med Rita.
48

RIK
3 som ikke har betalt rekrutt. Hva kan vi gjøre for å få de til å
betale? Mona: vi har sanksjonsmuligheter både gjennom klubben
og videre via NKK om det ikke betales. Roar lager et forslag til
brev.
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Budsjett. Ta utgangspunkt i fjorårets budsjett. Marit ønsker ikke å
sitte med budsjettet alene. Bjørn bistår Marit.
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