Styremøte nr 1 2020
Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold.
Tid: 08.januar 2020
Sted: hos Nina F
Tilstede:
Styremedlemmer
☐ Heidi - Leder
☒ Nina - Nestleder
☒ Nina F – Styremedlem
☒J an Erik – Styremedlem
☐ Marit - Styremedlem

Vara
☐ Janne
☒ Morten (referent)

1 – Saker
Sak
2.4/19

Beskrivelse
Årsmøte 2020
Torsdag 13.februar 2020 kl 18:00
Lokale?
Frist for innkomne saker 15.01.2020

Ansvarlig
Heidi

Frist

17.10.19
Årsmøte
Lokaler:
Heidi har sjekket Furulund (m noe servering): 1400,Lokale, kaffe og kaker (ca 20). Vi booker.
I år undersøker vi med servering og påmelding til bespisning
Detaljer behøver ikke stå i VS, kun dato
05.12
Furulund er booket
08.01.20
Nina tar regnskap md Janne. Skal møtes til uken
Revisor og kasserer skal ha møte til ??. Vi håper regnskapet
kommer ut sammen med dokumentene.
Aktivitetsplan… Her må vi få frem de tanker vi har
- Jakt
- Spor
- Vårkurs med Inger og Laila
- Utstillinger
- Treninger
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- mm
Regnskap, årsberetninger etc sendes til Morten som setter
sammen til årsmøtedokument
- Bruk helst morten.asplin@skagerakenergi.no
30.januar SKAL alt på spaniels.org
Diplomer til årets hunder ordner Karen
2019 har vi hatt 137 medlemmer

6.6/19

Organisasjonskurs
Vi sender 2 eller 3 fra styret (alternativt noen som skal inn i
styret)
Nina A, Jan Erik og Marit reiser. NSk Vestfold dekker
deltageravgift for 3. deltager. Alle kjører sammen så reisen
betales av NSK �
05.12
Etter en revurdering konkluderte vi med at vi bør sende
nestleder og leder samt Jan Erik som leder av jaktgruppe.
08.01.20
Siden ikke nestleder er klar reiser Nina og Jan Erik

1.7/19

Hjemmeside
HS påpeker at vi har en litt uoppdatert hjemmeside.
Vi må legge ut «alt» av aktiviteter og referater. NSK Vestfold
bør ha en WEB-ansvarlig.
Nina forespør om Karen Therese kan ta denne oppgaven

Nina

08.01.20
Karen sier «Kanskje». Nina og Karen tar en «jentekveld» med
opplæring og gjennomgang.
2.7/19

3.7/19

Inntrenginger vinter/vår 2020
Vi må ha datoer så raskt som mulig. Morten purrer Kim
Ønsket er fortsatt onsdag som pri 1

Morten

08.01.20
Vi har prurret og Vi fortsetter å purre på Kim.
Vi undersøker også hos Din Hundeskole for å ha alternativer

Morten

Mattene som ligger på Tønsberg hundesportsenter må hentes
– og lagres. Alternativt må vi selge/gi bort.
Heidi bes om å forespørre hundesenteret om å overta
Salg på finn kr 2000,Gis bort på Finn

Morten

Dersom vi finner lagerplass velger vi det fremfor å gi bort.
08.01.20
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4.7/19

Dette har Morten glemt – tar det asap

Morten

Kåringer av årets spaniels
Anita & Aud forespørres om å ta imot og beregne

Nina

Neste møte blir etter årsmøte. Ny leder kaller inn.
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