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Dato Tid Møte lokasjon 

30.09.2020 19.00 – 21.15 Telefonmøte 

Chairman Unn Saxvik 

Deltagere Espen Andersen, Sandra Rølvåg, Torill E. Ekren Hasselgren, Unn Saxvik, Ann 

Kristin Henden 

Fraværende   

Minutes by Ann Kristin Henden 

 

Purpose Styremøte - 2020 

Background/Agenda  

21/2020 Mestvinnerliste 2020 

22/2020 Regnskapsfører 

23/2020 Blad 

24/2020 Innkommende forslag om tekst på hjemmesiden 

25/2020 Spesial med WS 2020 

26/2020 RS 2020 

27/2020 Henvendelser medlem/ikke medlem 

28/2020 Sunnhetsutvalg 

29/2020 GF 2020/2021 

30/2020 Aktiviteter under Covid-19 

31/2020 Eventuelt 
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Item Responsible Date Actions/Items 

   - Styret har korte møter på messenger under hele året.   

21/2020   - Mestvinnerliste 2020, vi kjører mestvinner, valper må sende 

inn resultater. NB: Beklagerligvis er det mange som av jobb 

eller helsemessige årsaker ikke kan delta på utstillinger, men 

vi mener at det er riktig overfor medlemmene å ha en 

mestvinnerliste. 

22/2020 Toril/Espen  - Regnskapsfører, vi har kontaktet noen firmaer for pris. 

23/2020 Unn  - Vi har ikke kapasitet til selv å lage blad, vi legger ut en 

etterspørsel på FB etter folk som vil være med på å lage blad. 

Unn lager et skriv.   

24/2020   - Erfarer at de som sender korte ufullstendige 

forespørsler/meldinger er de som ikke leser på hjemmesiden 

før de sender forespørsler,  

25/2020   - Det ser dårlig ut for spesial i 2020, vi avventer Covid-19 

situasjonen. 

26/2020 Unn/Ann Kristin  - RS 2020: Vi er over 500 medlemmer, så vi får ha med 2 stk. 

Unn og Ann Kristin representerer klubben. RS er 28. 

november. 

27/2020 Ann Kristin  - Vi får veldig mange varierende henvendelser inn til klubben, 

de aller fleste er fra ikke medlemmer. De må besvares men 

dette tar uforholdsmessig mye tid og går på bekostning av 

medlemmer.  

28/2020 Sandra  - Sunnhetsutvalg: Oppdater RAS, dommer kommpendie er 

startet på, statestikk dogweb, forsikringselskap får man ut 

statestikk? Web seminar?  

29/2020  

 

 

 

 

 Unn 

 - GF 2020: Vi diskuterte tidligere i år om det var muligheter for 

å arrangere GF på høsten, men etter at smittet blusset opp så 

lar vi det ligge. 

- GF 2021: Kandidater må inn, 2 styremedlemmer og nestleder 

er på valg. 14. mars er satt som dato.  

- Valgkomiteen må få beskjed om dato. 

30/2020   - Vi ønsker å gjennta samt undersøke muligheten for at vi kan 

ha treff i andre deler av landet ala  det vi hadde på Fenstad , 

Avhengig at noen lokalt står for gjennomføring på plass. men 

ikke før Covid har roet seg ned. 

31/2020  Unn 

 

 Sandra 

 

 - Pris på hjemmesiden: Vi forandrer prisen til veiledende er 

rundt 30 000.  

- Kalender: Den må ut før jul. Vi kjører samme konsept som i 

fjor.  

 


