Saksliste til styremøte

Møtedato: 15.04.15

Styremøte i Norsk Laikaklubb
Forhåndsvarsel sendt: 09.04.15
Innkalling sendt på e-post: 10.04.15
Sted: Telefon

Ordstyrer: Knut Arild Breda
Referent: Daniel Nilsen
Tidspunkt: 1900 – 2100

Møtedeltagere: Knut Arild Breda, Ragnar Aspholm, Daniel Nilsen, Arnt Åge Skrea, Arild-Bjørn Solvang.
Ikke møtt: Morten Nesheim, Henrik Deodorsson (vara), og Johan Slåtsveen (vara).
Sak nr.
1.04.15

Beskrivelse
Godkjenning av saksliste og innkalling.

Vedtak
Godkjent

Knut Arild ønsker velkommen, og takker for et positivt årsmøte.

2.04.15
3.04.15

Saker til “Eventuelt” samles inn.
Valg av 1 person til å signere protokoll
All informasjon på hjemmesiden til gjennomgang.

4.04.15

Vedtak:
Styret samarbeider om å redigere hjemmesiden med Daniel Nilsen
som redaktør. Styret henvender seg til Daniel for bidrag til redigering.
Utkast forelegges for styret ved neste styremøte for kommentarer og
vedtak.
Utnevne personer til å lage søknad til NKK.

Arnt Åge Skreå

Forslag: Styret utnevner minst 2 personer som ansvarlige for prosessen.
Styret holdes jevnlig informert om framgangen.
Ord til saken:
På årsmøtet fikk styret mandat til å utnevne personer til å starte
prosessen opp mot NKK.
Vedtak:
Ragnar Aspholm og Johan Slåtsveen utnevnes som ansvarlige for denne
prossessen. Styret holdes jevnlig informert.

Vedtatt

5.04.15

Lage instruks for valgkomiteen.
Ord til saken:
Det ble sagt på årsmøtet at valgkomiteen ønsker instruks for sitt
arbeid videre.
Vedtak:
Daniel Nilsen ser på utkast til retningslinjer for valgkomiteen og andre
verv i klubben, og presenterer dette for styret når det er klart.

6.04.15

Arrangementskomiteen står tom. Skal vi prøve å fylle opp denne
med 2-3 ivrige sjeler?
Vedtak:
Legger ut en oppfordring på hjemmesiden og facebook fra styret om at
folk melder seg til arrangementskomitè, henvendelse til leder eller
sekretær.

7.04.15

Arnt Åge Skreå må forlate møtet.
Forslag om å finne personer som kan danne et offisielt avlsrådet for
laikarasene i Norge.

Styret i NLK fatter et brev til NEKF og foreslår 2 kandidater som
formelle avlskontakter og også som kandidater til avlsrådet for
østsibirsk laika i NEKF.
1 er forespurt og har sagt ja, og en annen skal forespørres.

8.04.15

Vi vil også jobbe parallellt med å finne kandidater til VSL og REL.
Eventuelt
Det har vært diskutert å kutte kostnader på telefonmøter.
Vi ser etter muligheter for billigere alternativer til å avholde møter.
Forslag sendes innad i styret, så kan det prøves ut.
Viktigheten av en ordentlig gjennomgang av referater etter møter
fremheves.

Referert av:
Daniel Nilsen – Sekretær Norsk Laikaklubb
Underskrevet av:

Arnt Åge Skreå

