Referat styremøte 26.08.2020 kl. 18.00
Tilstedet: Hildur Johnsen, Jan Klaastad, Knut Arild Flatner, Anniken Venner, Camilla Lagestad, Linn Beate
Elvesveen og Eva K Larsen
Sak 1/20 Godkjendt

ref. fra 09.08.2020

Oppfølgingsaker:
Sak 44/20 - Knut Arild og Camilla jobber videre med å få til gruppe for kortklipte Shih Tzu. Inkluderer
regionkontaktene.
Sak 50/20 Vi jobber videre med å få oversikt over regnskapet før vi kan avholde årsmøte med budsjett og
handlingsplan.
Sak 52/20 - Rasespesialen og valpeshow i Tromsø. Vi har det meste under kontroll, får mer oversikt etter
utstillingen som arrangeres i Tromsø kommende helg.
Dommer og skriver ok. Jobber med å få ringsekretær. Oppfordrer medlemmer å gi gavepremier også til
rasespesialen i Tromsø.
Anniken kommer nordover og vil fungere som utstillingsleder denne dagen.
Sak 53/20 - Rasespesial 2021 flyttes til Hamresanden den 19. juni 2021
Sak 55/20 - Kasserer og leder/nestleder avtaler møte med regnskapsfører etter 1 september
Sak 56/20 - Momskompensasjon er vanskelig så lenge vi ikke har noen regnskap.
Sak 57/20 Reiseregninger for representasjons av klubben: Anniken har laget en ny revidert utgave av
reiseregning som gjelder internt i klubben.
Sak 58/20 Klubben planlegger et loddsalg som skal trekkes før jul. I den forbindelse ønsker vi premier. Vi
sjekker rundt med bedrifter om det er noe vi kan få, evn få kjøpt til en ok pris.
Nye saker:
Sak 67/20 Evaluering/oppsummering av Rasespesialene på Fenstad 22. og 23.08.20. Inntekt og utgifter
ikke sluttført, men det ser ut som helgen har gitt bra med inntekt til klubben.
Vi fikk ellers masse positive tilbakemeldinger om arrangementet fra både utstillere, dommere og
ringpersonell. Mye skryt av smittevernet vi prøvde å holde og som er pålagt klubbene i disse dager.
Vi hadde fått mange fine premier fra medlemmer og vi fikk nesten tømt hengeren for premier.
Likevel er det alltid noe vi må bli bedre på, bla må vi huske å minne om at alle som deltar skal ha premie
og vi må ikke glemme at klemming (f.eks. når vi gratulerer hverandre) ikke er innafor i disse tider.
Sak 68/20 -Økonomisk status i dag ser bra ut.
Sak 69/20 Avls & Helserådet starter opp og fortsetter sitt arbeid. Eva lager gruppe på messenger for
rådet hvor vi planlegger og jobber videre med å fåen status av rasens helse. Jan melder inn medlemmene
til webmaster for registrering på nstk.no.

Eventuelt:
Valpeshow i oktober på Jessheim (Olaløkka). Dommer er ok, men vi sliter med å invitere alle raser da vi
ikke har mailliste til alle rasene. Vi jobber med å få tak i maillister slik at alle raser blir invitert.

Sekretær
Eva K Larsen
Neste møte 24 september kl 19.00

