14.12.2017
Styremøte for Vågan hundeklubb
Svolvær - 14.12.2017
Frammøtte:
Greta, Roy Tore, Gøril, Merete, Eila
Meldt forfall:
Renate, Monica
1. Årsmøtet - finne datoer
Vedtak:
Årsmøte 2017 settes til onsdag 21.mars 2018.
Frist utsending av innkalling: onsdag 24. januar 2018.
Frist for innsending av forslag til valgkomiteen: 14. februar 2018.
Gøril informerer leder i valgkomiteen om dato for årsmøtet, dato for oppstart av arbeidet og
hvem som er på valg og hvem som kan tenke seg å stille til gjenvalg.
2. Få laget bukk til treninger
Vedtak: Roy Tore sjekker hvor vi kan få tak i skilt. Snakket om pyramide i stoff, telt-variant.
3. Status Svinøya
Vedtak: Merete har orientert styret. Arvid fikser strømmåler og monterer opp.
Merete bestiller 50 kvm med kunstgress fra jula.no så snart vi har fått klubbens visakort.
4. Jubileumsfest - flere markeringer
Vedtak: Dato for jubileumsfesten settes til lørdag 17.februar 2018. Renate og Merete tar
ansvar for koldtbord. Roy Tore tar ansvar for invitasjonen. Gøril sjekker opp med båthuset og
musikkhuset for leie av lokalet.
Kursplan for jubileumsåret, litt ekstra fokus på profesjonelle instruktører. Finn Arne Haugli skal
holde handlerkurs. Vi snakker med Kjersti W om en Svensk instruktør på et hverdags-lydighetkurs. Sjekke muligheter for å arrangere et «barnhunt-kurs». Barn og hund kurs med Kristin
Svendsen.
5. Spørreundersøkelse fra NKK
Vedtak: Spørreundersøkelsen gjennomført i fellesskap.
6. Endring av klubbvedtekter i henhold til endring i NKK`s nye vedtekter.7
Vedtak: Gøril og Roy Tore lager forslag og legger fram på neste styremøte.
7. Lage års-hjul for klubben (viktige datoer)
Vedtak: Merete, Renate og Greta lager forslag til års-hjul for 2018. Legges fram på neste
styremøte.
8. Eventuelt – ingen innmeldte saker.
Vedtak: Enighet om at vi fra nå av skal publisere konsekvent i gruppa «Styret i Vågan
hundeklubb» isteden for å publisere på gruppehat osv. Vi mister lett oversikten.
Neste møte i utstillingskomiteen 11. januar 2018, kl. 18:00 hos Greta.
Neste styremøte 18.januar 2018, kl.18:00 hos Greta.

