Referat styremøte 22
nov 2017
Tilstede: Jens, Hilde E., Annie, Elin
Agenda:
1. Årsmøte
2. Julegrøt
3. Avtale med veterinær

Årsmøte
Tider og frister:
➢
➢
➢
➢
➢

Tid for årsmøte ble fastsatt til den 2. februar 2018.
Utsending av innkalling skal ut seinest 12 januar.
Frist for innmelding av saker er 20 desember.
Frist for innmelding av erkjentligheter er 20 desember. Meldes til Elin Uhre.
Nytt styremøte 8 januar for å ferdigstille informasjon til innkalling.

Valgkomiteen starter arbeid så snart som mulig, følgende posisjoner står på valg:
Leder (1år)
Styremedlem (Tove)
Styremedlem (Hilde E.)
Varamedlem (Cattis)
Varamedlem (Annie)
Revisor (Kyrre)
Webmaster (Emma)

Budsjett 2018
Elin lager et forslag til budsjett til neste møte den 8.januar
Følgende innspill på kjøp legges inn (styremøte august 17)
• Målehjul
• Chipleser
• Rosetter
• Pc og skriver

•

AGILITY nummere

Målehjul for oppmåling av baner under agility og rally lydighet konkurranser som gjennomføres en gang i
året. Kostnad for et Bosch GWM32 professional på verktøy.no er 849,-.
Chipleser benyttes på alle konkurranser for å få bekreftet identitet på påmeldt hund. Det er stort utvalg i
mange prisklasser, på e-bay får vi en leser fra Polen til kr 600,- + mva men det bør være mulig å få til
under kr 2000,- i Norge.
Rosetter for å komplettere etter sommerens konkurranser.
PC og skriver. En billig PC kan fort koste kr 3-4000, i tillegg kommer programvare dersom ikke det benyttes
gratis kontorpakke løsning. Skriver koster ikke så mye i innkjøp (under kr 1000,-). En kompakt skriver
koster gjerne mer og jobber saktere enn en større. En liten laser skriver bør vurderes.
Agility nummere koster ca 850,-.

Julegrøt
Julegrøt arrangement gjennomføres en 13 desember.

Avtale med veterinær
Avtalen med Veterinærsenteret går ut fra 1.jan 2018. Vi vil se på muligheten for å få en avtale med
Dyrlegen i Bardu.

Jens O Håkonsen
Leder/Referent

