REFERAT NR 8 HS – 10.01.2018
TILSTEDE
Geir Flønes
Ivan Jensen
Cato Eriksen
Karl-Otto Ojala
Kristin Karlsen
Lisbeth Kvinge
Arne Kristianstuen
Jarle Tjeldstø
Tommy Oftedal

FRAVÆR
X

X

SAKER
FASTE POSTER:
1. Godkjenning av
møtereferat
2. Gjennomgang inngående
mail/post
3. Økonomi

4. Div. vedrørende avdelinger
5. Nytt fra HBU

6. Nytt fra HAR

Tiltak ved:
Referat styremøte nr. 7 (vedlagt)
GODKJENT
Mail-logg fra Kristin (blir sendt ut fra
Kristin)
Eventuell annen post fra Arne
Muntlig orientering ved Lisbeth:
- Det er ikke økt kontingent i vår
database i 2015 som skulle gjelde fra
2016. Dette gjør at HS har fått inn for
lite og avdelingene har fått for mye
Lisbeth tar
fra NKK når det gjelder
kontakt med
medlemskontingent.
NKK
- Kontoen til juniorhandling bør
synliggjøres på regnskapet for
2017.
- Noe turbulens i en avdeling.
- 2 representanter blir borte, Cato
og Ronny trer av på kommende
årsmøte. Cato ønsker likevel å
hjelpe til med kurser.
- Dommerutdanning-samling del 2,
24. og 25. februar
- Alle terminlister er lagt ut på vår
hjemmeside.
- LD-utstillinger er lagt ut. Satt opp
noen av dommere til disse
utstillingene.

7. Orientering fra
møter/representasjon

8. Kommende
møter/representasjon

9. Disiplinærsaker

-

Kristin var innom Svensk
Schäferhund Klub sin stand på
MyDog 2018 i Göteborg og hilste
på.
Møte med Bjerke IL 24. januar 2018
kl 17.
Hvem møter:
- Geir, Arne. (Kristin kommer om
hun rekker det.)
Agenda:
• Budsjett
• Hva ønsker vi?
• Plass
• Camping - booking
• Mat (grilling)
• Øl-telt?
• Ansvar – detaljert
• Kamerataften – ideer?
Status fra DU
- Har litt å lese gjennom
- Ser på referat fra 2017 som skal
inn i rep.mappa

SAKER:
1. Handlingsplan 2018
2. Rep mappen

-Denne skal ut senest 16. mars.

3. Budsjett HS/HAR/HBU

-Budsjett inn snarest mulig. Lisbeth
sender ut oversikt over utgifter i
2017, slik at utvalgene kan lage
budsjett.

4. Få protokollført at Lisbeth
er vår kasserer fram til REP
møtet 2018

Lisbeth Kvinge ble valgt inn som
kasserer i NSchK HS 07/09-17, etter
at Svend Per Følstad døde brått.

5. Søke fritak fra MVA plikt

Enstemmig vedtatt at vi søker oss ut
av momsregisteret.

6. Øke prisene på å abonnere
på Schæferhund grunnet
økte portokostnader

-Portoen har økt med 50%, men vi
har ikke økt prisen på
abonnementet. Dette bør vi øke med
kr 100,-, både innenlands og
utenlands.

7. Støtte til Heidi Tokstad,
representant fra HBU, til å
representere oss på
dommermøte IPO
8. NV 2018

-Møte i Slovenia. Gjennomgang av
nye regelverket i RIK.

9. Eventuelt
• NSchK avd Sunnmøre
NESTE MØTE: 31.01-18 kl 20:30

Begynne å arbeide med sponsorer,
Stands og personell.
-Jarle har sendt ut mailer til bedrifter
om sponsormidler.
-Arne forespør de samme som har
sittet i sekretariatet tidligere.
Vurderes nedlagt.

