Referat fra styremøtemessengermøte 07. juni 2021 kl. 19.30

Til stede: Tom Bremnes, Charlotte Bjørno, Pia Petterson, Lene Berntsen, Gry
Jeanette Jørgensen, Lilli Bergsjøbrenden og Christel Cyvin

Saksnr. 01/21, Årsmøtet (evaluering): Det er første gang vi har hatt digitalt
årsmøte og alle er enige om at det gikk bra, teknikken fungerte fint. Vi fikk
stemt, man fikk stilt spørsmål og man fikk svar. Vi har blitt gode på digitale
løsninger det siste året!
Saksnr. 02/21, Høststevnet: I rute. Det skal være et møte/datakurs den 16.06 –
målet er at minst en representant fra hver gruppe skal bli god på data før
stevnet. Nina Tandberg fra Hadeland Hundeklubb kommer og hjelper oss med
det.
Vi skal også få til digitale kritikkskjemaer til valpeshowet.
Tom blir stevneleder, dommere er i orden – bortsett fra en dommer til
valpeshowet. Lilli er på saken.
Premier til stevnet – vi har masse premier og rosetter på bakrommet i
klubbhuset, vi må få oversikt der og så bestille/kjøpe inn det som mangler.
Forpremier – hvem sponser? Vi sjekker med Farm foods.
Dugnadsliste – hvem kan jobbe på stevnet? Lene fikser. Det er allerede mange
som har sagt ja til å ta i et tak.
Det blir alle klasser (RL/LP) begge dager, og valpeshow begge dager. To ringer
til Rally, to ringer til LP og en ring til valpeshow begge dager.
Datoene er 18. og 19. september.

Saksnr. 07/21, Økonomi: Stabil. Ikke noe nytt.

Saksnr. 08/21, Hallen: Eidsvoll kommune hadde oppdaget en mangel i
søknaden (som er fylt ut og sendt inn av O.B. Wiik) og vi fikk derfor denne i
retur. Nå skal mangelen være rettet opp og søknaden returnert til kommunen.

Vi krysser fingene for raskt svar og at hallen kommer opp snart – vi har ventet
lenge nå.
Nytt dekke i hallen ble diskutert på årsmøtet, Gry har en kontaktperson ifht
dette og tar tak i det snarest mulig.

Saksnr. 10/21, Post inn/ut: Ingen fysisk post, e-post fra NKK ang.
momskompensasjon.

Saksnr. 13/21, Eventuelt: Brønnøysundregisteret er i orden!
Sommeravslutning blir droppet i år.

Neste møte 5. juli 2021 kl. 19.00

Ref. Christel Cyvin

