Referat fra styremøte 10.02.2016 i Australian Shepherd Klubb Norge
Den 10.02.2016 ble det avholdt styremøte i ASKN på styrets Facebookgruppe.
Til stede: Elin Dagsøy, Janne Martinsen, Christine Røkaas*, Åse Marit Tamburstuen, Oona Bruun, Nina
Holm, Lene Rønningen*, Caroline E. Mauseth
Fraværende: Helene Nilsen*
Referent: Caroline E. Mauseth
Sak 1:
Styrets oppgaver
- hva er hver enkelts oppgave
- hva ønsker man å gjøre
- rekruttering av sekretær og revisor
Det ble fremlagt en liste med arbeidsoppgaver tilhørende de ulike verv, som hadde blitt benyttet
tidligere. Listen er dog noe utdatert, og skal revideres ved senere anledning. Janne Martinsen og
Caroline E. Mauseth har meldt seg frivillig til å påta seg dette.
Sekretær og revisor er foreløpig ikke rekruttert, og styret i sin helhet har fått oppfordring om å forsøke å
rekruttere folk til disse vervene.
Sak 2:
Spesialen 2016
- hva mangler?
- hvem skal ha ansvar for hva?
- ordne en aktivitetskomité/gruppe frivillige
- ordne facebookarrangement
Det ble fremlagt at det som i hovedsak mangler er konkurranseleder og skriver til lydighet, ansvarlig for
bestilling av premier, dommergaver, sponsorpremier, samt frivillige både til kiosk, sekretariat og øvrige
oppgaver. Ellers skal det arrangeres en aktivitetsdag dagen etter spesialen, som behøver nærmere
planlegging.
Premier:

Åse Marit har sagt seg villig til å ta ansvar for bestilling av kritikkskjemaer, premielister osv. fra Dogweb
Arra, samt å bestille rosetter og plaketter.
Caroline har sagt hun kan overta kontakten med hovedsponsor Royal Canin, samt forhøre seg med noen
lokale kontakter.
Øvrige tidligere kontaktede sponsorer skal kontaktes på nytt.

Konkurranseleder og skriver:
Det ble først undersøkt med dommer ang. konkurranseleder, men personen hun hadde spurt var
opptatt med annet arrangement. Det ble sendt henvendelse til NKK ang. muligheten for å arrangere
stevne uten den nye FCI 3-klassen, men dette ble avvist. I ettertid fikk Oona tak i ei som kunne fungere
som konkurranseleder. Oppdraget er ikke endelig bekreftet, og vi tar opp problemstillingen på nytt.
Skriver er foreløpig ikke anskaffet.
Dommergaver:
Det ble fremmet mange gode forslag. Klubben har til rådighet en del premier (seidelglass m/logo) fra
fjorårets spesial, som kan benyttes som en del av dommergave, og de øvrige kan benyttes som premier
til hovedvinnere. Videre ble det foreslått at disse glassene ble kombinert med noen lokale varer, som
f.eks. forslag fra Åse Marit om en spesiell lokal brunost, forslag fra Janne om ost fra Pasvik eller
reinhjerte, forslag fra Christine om vikingbasert produkt, og forslag fra Caroline om sjokolade fra
Hvalfabrikken. Priser skal undersøkes før dette blir avgjort.
Frivillige til arrangementet:
Etterlyse på arrangementsiden, klubbens facebookside samt skrive et lite innlegg til Aussieposten. Nina
har sagt hun kan ta ansvar for kiosken. Ellers meldte Elin seg frivillig, og vil som kasserer være ypperlig å
ha i sekretariatet.
Aktivitetsdag:
Det ble fremmet en del forslag, som naturligvis må planlegges nærmere. Bl.a. forslag om å arrangere
ulike stasjoner med aktiviteter, som en minibane med agility, rally o.l. Demonstrasjon av bruksøvelser
og/eller ferdselsprøve. Ringtrening og pelsstell. Hundesprint. Felles bespisning. Fordel å sette opp et
slags program, slik at det blir enkelt å organisere. Også her trenger vi frivillige som kan veilede innad i
gruppene. Arrangementet planlegges nærmere.
Sak 3:
Spesialen 2017
- dommer eksteriør og LP må bookes + stevneleder og ringsekretær når vi vet sted
- finne ut sted, og hvem som skal ta ansvar for å arrangere
Det ble besluttet at utstillingen skal avholdes i Trondheim i 2017. Det kom også frem at det ikke var søkt

om utstillingen, men etter en mail til NKK ordnet dette seg, og vi fikk lov til å søke. Datoen som er søkt
om er lørdag 28. mai 2017. Det ble fremmet forslag om dommer til eksteriør, Britt Siegstad, og LP, Rune
Bjerklund. Forslagene mottok ingen protester, men er ikke endelig avgjort, da ikke alle styremedlemmer
har svart på dette.
Tone Pernille Norum har sagt seg villig til å være ansvarlig for arrangementet, men styret skal selvsagt
være behjelpelige med dette. Sted for utstillingen er ikke endelig bekreftet. Dommere og øvrig
ringpersonell kontaktes så fort som mulig etter det blir avklart at styret er enige.
Sak 4:
Henger -forsikring og materiell
- hvem har ansvar for henger, materiell og forsikring på henger?
Hengeren står per idag hos Nina, som har sagt seg villig til å fortsette å ha denne hos seg med innhold,
men sier også at hun ikke vil ha ansvar for å frakte den. Elin kontakter forsikringsselskap for å ordne
forsikring på henger med innhold.
Sak 5:
Presentasjon av styret til websiden (og aussieposten)
- presentasjon med bilde sendes webmaster innen 26.02.
Styret er informert om at de skal sende presentasjon og bilde til webmaster innen ovennevnte dato.
Sak 6:
Aussieposten
- når er neste nummer/deadline?
- noe styret skal ha med her utover referat fra årsmøte + presentasjoner?
- foreslå for redaktør mulighet for elektronisk utgave i farger
Aussieposten er ment å komme ut i februar, men avventer referat fra årsmøtet. Det blir informert om at
det er kommet inn en ekstra person i redaksjonen, Lise Kara Frøyland, som nå sitter sammen med
Natalie Kløverød Olsrød som andvarlig for Aussieposten. Det ble diskutert mulighetene for å gjøre om
Aussieposten fra papir til digital versjon. Flere er for dette forslaget, men det er noe usikkert om dette er
noe vi bør ta gradvis ved å gi medlemmene valg mellom papirutgave og digital utgave.
Sak 7:
Varighet for verv
Det ble mottatt følgende forslag fra Christine.

Leder: 2 år
Nestleder: 1 år
Styremedlem: 2 år (lovpålagt)
Sekretær: 2 år
Kasserer: 1 år
Vara: 1 år (lovpålagt)
Varighet for verv ble noe diskutert, da det ikke er normale tider for alle verv, men da tanken bak dette er
at ikke hele styret skal skiftes ut samtidig, virket det som om alle kom til enighet om at dette var i orden
i denne omgang.

16.02.2016
Caroline E. Mauseth
Eventuelle kommentarer fra kontrollør(ene)
* Tidligere medlemmer av styret som var med i en overgansperiode for å oppdatere nytt styre i
eksisterende saker og planer

