Styremøte nr 3 2019
Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold.
Tid: 20.juni 2019
Sted: hos Marit
Tilstede:
Styremedlemmer
☒ Heidi - Leder
☒ Nina - Nestleder
☒ Nina F – Styremedlem
☒J an Erik – Styremedlem
☒ Marit - Styremedlem

Vara
☐ Janne
☒ Morten (referent)

1 – Saker
Sak
1.3/19

Beskrivelse
Grorudhytta
Denne er såpass dårlig nå at den trenger både skraping og
maling. Her rekker vi ikke å få til en dugnad før sommeren.
Innkalling til dugnad i aug/sept. Dugnadsuken er uke 35
Vi tror to ukedager(ettermiddag) er tilstrekkelig.
Dag1: Skrap og flekk og 1. strøk
Dag2: 2 strøk
Nina har rødfarge – så hytta blir rød. Det er behov for 2 strøk
Innkalling på FB

Ansvarlig

2.3/19

Innetreninger - Tønsberg hundesportsenter vil gjerne ha
bekreftelse på leie til vinteren. Prisen der har gått opp til
300/time. Prisen er ikke avskrekkende, men dekket er ikke
godt for Spaniels.
Vi avslår ikke, men stiller krav om endret underlag.

3.3/19

Innetreninger - Ullvika skjekkes opp som alternativ
innetreningsplass.
1 etterm/kveld pr uke. Helst onsdag fra 6-8

Marit

4.3/19

Innetreninger - Sem skytebane som lokale/treningssted
Sentralt plassert og bra uteområde med tanke på
skogaktiviteter.
Hva som er fasiliteter i forhold til bane og innetrening sjekkes
opp.
Mobilnummer til kontaktperson er 41041608. (Nummeret er
registrert på Stein Rui på Sem)

Nina A

Frist

Heidi
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5.3/19

Utstillingen juni 2019
Kort oppsummert er vi svært fornøyde med arrangementet.
Stort sett alt gikk som det skulle og det virket som alle trivdes
på utstillingsdagen.
Foreløpig resultat:
Utgifter:
26.900,Inntekter:
40.600,Så er det et par justeringer som må gjøres i regnskapet:
bla telt og wetbed skal ut av utgiftsposten.
Det vil si reduserte utgifter med 3.400,-

Nina A/Janne

Dette gir et foreløpig resultat på kr 17.100,Resultatet her er bra. Vi har kanskje noe høye utgifter, men
kan umiddelbart ikke se noe sted som fremhever seg som
spesielt høyt.
6.3/19

Medlemsfest
Dette rekker vi ikke før sommeren. Vi tar sikte på uke 41-42

Heidi ?

7.3/19

Chipleser er overlevert til Jan-Erik. Denne må testes ut og vi
bør ha litt erfaring med bruken før neste arrangement.

Jan-Erik

(Var ikke oppe på Styremøte, men referenten kom på den
utmerkede ideen at den kan tas med på en trening eller to slik
at vi får litt erfaring)
8.3/19

9.3/19

Våre Spaniels
Fristen for å levere inn stoff er 01.august. Vi bør oppfordre
medlemmer stil å skrive, men vi må ha noe fra klubben.
- Et lite minneord om klubbens Grand Old Lady?
- ?
Kurs og medlemsmøter
- Ernst Otto Robstad til foredrag på medlemsmøte
- «Få kontroll på konkurransenervene»
Nina har hatt kontakt med flere, men det har vært
noe manglende tilbakemeldinger. Følges opp
- Fotokurs med Henning ?

Nina F
Morten

Nina A
Nina A

10.3/19
11.3/19
‘
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