UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
Sted:
Tid: 08.06.15 kl 19.00
Styremøte nr: 5
Lillann
N
Petlund,
Erik H Østbakken, Ole Jonny Grongan
Deltagere fra styret:
Britt Agnarsdatter, Marianne Sollie Warø, Stian Øien, Per Inge Holsen
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til: Styret
Sak

Start kl. 19.00

Ansvar

01.06.15

Godkjenning og signering av protokoll styremøtet
04.05.15.
Ikke gjort da vi ikke er beslutningsdyktige. Gjøres på neste
styremøte.

Styret

02.06.15

POST INN.
 Et medlem har tatt kontakt i forbindelse med NKK
sin høring om Rovdyrpolitikken. Styret har svart
NKK på dette men kan ikke se at dette er registrert
hos NKK.
En i styret tar kontakt med NKK angående dette.

03.06.15

POST UT.
 Ingen utgående post.

04.06.15

Instrukser på kjøkkenet på klubbhytta.
Instrukser er lagt frem. Lillann lager dem ferdig.

05.06.15

Klubbjakker/gensere.
Høre med noen i bruksmiljøet om hvor de har fått tak i sine
jakker.

Erik

06.06.15

Personell til NKK Vinnerutstilling Hamar 17. og 18.
oktober 2015.
Sende ut en forespørsel til klubbens medlemmer om noen
kunne tenke seg å hjelpe til på utstillingen.

Ole Jonny

07.06.15

Dugnad generelt.
 Få som møtte opp første dagen. Litt bedre andre
dagen.
 All grusen som har kommet på gresset fra
grusbana må fjernes.
 Få noen til å fordele grusen som ligger på
parkeringsplassen.
 Det blir dugnad til høsten. Lillann hører med
kommunen om maling. Ole Jonny skaffer
nedløpsrør til takrennene.

Styret

08.06.15

Innkjøp av gressklipper?
Ole Jonny tar på seg å klippe plenen mot refusjon av
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utgifter i forbindelse med dette.

09.06.15

Kassererfunksjonen
Styret skal avlaste kasserer og overta deler av oppgavene.

10.06.15

Hjemmesiden. Hvem har ansvaret?
Lillann tar på seg det.

11.06.15

Annet.
 Strøm til brakka fra klubbhytta. Skifte ut ovnen på
badet. Lys over kjøkkenkroken. Pris på dette?
 Tunnel og sandsekker til Agility.
 NKK’s taushetserklæring for de det gjelder.
Signert.

Nytt styremøte i august. Dato ikke satt.

Lillann
Ole Jonny

