Referat fra Styremøte 26.august 2016

Tilstede: Tilstede: Tore Grønhaug, Birgit Brattlistuen, Hilde Jensen, Bente Løseth. Med på
skype: Lise-Lotte Wulf

1. Godkjenning av forrige referat
Referat godkjent med anmerkning om note angående
ekstraordinært GF.
2. Innkommet post – NKK krever at alle som skal bruke Dogweb Arra
skal sendes inn til NKK med underskrevet taushetserklæring LiseLotte tar ansvar for dette!!
Avd Hedmark – angående regnskap og manglende midler. Vi
sender ut en forespørsel til tidligere styreleder om redegjørelse.
3. Kongsvinger: Vi er i rute med det meste – noen småting som må på
plass – vi tar et tlf møte på tirsdag for de siste detaljer.
4. Representanter til RS. Bente blir NCK sin representant, Birgit blir vara
– må sendes inn til NKK
5. Hva skjer med RAS/kompendiet: Sendt til NKK – fått gode
tilbakemeldinger, men også noen rettelser. Jobbes videre med
dette etter Kongsvinger.
Kompendiet: Birgit har sendt til AR – ikke fått noen
tilbakemeldinger. AR velger derfor å sette ned en arbeidsgruppe
som skal jobbe videre med kompendiet. Birgit undersøker ang.
krav til dommer i forbindelse med kompendiet.
6. Dommere 2016 – det meste er på plass – sendes ut invitasjoner i disse dager.

7. Oppdretterkonferanse: Foredragsholder – vi sender invitasjon. En
helg i januar/februar i forbindelse med presentasjon av RAS.
Forslag om å avholde ved Gardemoen!
8. Avdelingene – regnskap og ref årsmøter. Det må purres avdelingen så
vi får inn årsmøteref og regnskap. Sørlandet skal avholde årsmøte i
høst. Avdelinger som ikke fungerer – må hentes inn til hovedstyret.
Eventuelle penger skal på egen konto og fryses.
9. Planlegge styremøter. Vi må sette ned datoer for fremtidige
styremøter og opprettholde disse. Det har til nå blitt for mange
endringer og flytting av møter som gjør at vi ikke får avholdt!

Neste møte blir tlf møte Tirsdag 1. September kl 18.00. Vi blir nødt
til å legge ut referater på vår web side – vi er allerede akterutseilt!
Ekstraordinær Generalforsamling forskyves til 17.oktober kl 18 – i
forbindelse med NKK Hamar.

