Styremøte nr 7 2018
Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold.
Tid: 05. oktober 2018
Sted: hos Nina
Tilstede:
Styremedlemmer
☒ Heidi - Leder
☒ Nina - Nestleder
☐ Anita – Styremedlem
☒J an Erik – Styremedlem
☐ Marit - Styremedlem

Vara
☒ Janne
☒ Morten (referent)

1 – Saker
Sak
7.1/18
7.2/18

Beskrivelse
Vi har fått noe inn fra Grasrotandel . Alle må fortsatt
motivere venner og kjente til å føre opp NSK vestfold.
Regnskapssstaus:
Akkurat nå er vi omtrent på samme saldo som var årsstart.
Med årets høye aktivitetsnivå er dette noe som ser positivt ut
Regnskapet fra utstillingen
Regnskapet viser et overskudd på 9030,. som er lavt.
Men her er bla krus ført opp som utgift. Det er feil.
Mangler en kreditnote (krus) fra NKK
Resultat er egentlig noen 1000 bedre
Dommerkostnadene var DYRE. Erfaring er at
transport via Gardermoen er for dyrt
Vareopptelling og justering…

Ansvarlig
Alle

Frist

Heidi

Generelt litt vanskelig å følge opp Vipps..
Fra JAL/jakt
Noen innbetalinger fra salg mangler.
Vi er ferdige med årets aktiviteter slik at vi kan ta en
vareopptelling og ajourføre regnskapet. Overskudd
av utstyr for salg kan leveres tilbake - Jan Erik
vurderer hva.
Regnskapet vil visa ca 3500 i pluss! Veldig bra, første
gang overskudd på JAL. Hovedårsak er selvfølgelig at
det kun var en dommer.

Jan Erik
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Nina fant et250 ml beger jorbærsyltetøy lagret i et
krabbesalatbeger fra Bjerke i 3 år. Janne tar dette
med i behodningen.
7.3/18

Fra gruppene:
Jakt
JAL og jaktprøve 2019 er søkt. Aktiviteter for øvrig er over for
i år
Rally er over for i år – inntil vi evt finner innelokale.
Onsdagstreningene er også over. Dette blir erstattet md
lysløypetur etter høstferien (tur&Miljø skal ta initiativ)
Heidi legger en enkel melding på FB slik at gruppene slik at
legger in det de VET av aktiviteter pr mnd

7.4/18

ÅRSMØTE OG VALG
Om ikke lenge skal vi forberede årsmøte og valg. Etter
gjennomføring av årsmøtene, tidligere i år, har ett medlem
reist spørsmål om medlemmene har vært informert om
endringer i styret som påvirket valget.
Hovedstyret har drøftet saken og vil vi oppfordre alle
avdelinger til å legge ut informasjon på spaniels.org/Facebook
om hvem som er på valg i forbindelse med påminnelse om at
forslagsfristen er 15.januar.
Nina lager underlag og sender til
Morten som legger på Spaniels.org
Heidi legger melding på Facebook med link til hjemmesiden

Nina
Morten
Heidi

Tom er forespurt om det er mulig å legge årsmøte til kantina
der.
7.5/18

Status klubblokale
Vi venter fortsatt på eiendomsadviokaten i Sandefjord. Vi
maser «sånn passe» mye på Stein slik at han kan presse litt på
videre. Vi håper fortsatt at dette kan gå rett vei.
Vi jobber videre med alle alternativer for innendørs
treningslokale
Neste møter:
onsdag 28. november

Notat fra referent:
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Dette var omtrent det vanskeligste møte å referere. Har forsøkt å få med noen hovedpunkter i
gjennomgangen men det kan være noen detaljer jeg feilaktig ikke anså som viktige
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