
Styremøte 23.05.2017 

Til stede: Elisabeth, Malin, Renate, Tone, Monica, Janne 

Ikke til stede: - 

 

Sak 1. Status spesialen 

Tone har det meste under kontroll til spesialen. Det er ikke avtalt hvem som skal hente dommer på 

flyplassen enda. Tone hører med Anka eller Elisabeth Hansen om de kan. Mat må handles inn til 

dommer. Tone ordner dette samtidig som hun handler inn til kiosken. Tone fikser flotte betongkunst 

gaver til dommerne. Det er søkt om sponsing av pølser og evt hamburger fra Grillstad. 

Det bestemmes at kiosksalget skal bestå av brus, kaffi, pølse med brød, smurte baguetter, kaker, 

startos og snickers. 

 

Sak 2. Bank / økonomi / brønnøysundregisteret 

Monica har vært i banken og fått nødvendige papirer. Disse skal signeres av Elisabeth på spesialen, 

og sendes inn sammen med signert protokoll, som også leveres på utstillingen. 

Endringer i Brønnøysundregisteret ble gjort i felleskap under møtet. Signert protokoll må vedlegges. 

Derfor fullføres endringene når denne er på plass. 

Det foreslås å jobbe med en detaljert protokoll rundt endringer av styre, slik at dette blir enklere for 

nytt styre i framtiden. 

 

Sak 4. Utlyse sekretærstilling 

Elisabeth Hansen blir spurt, og takker ja til stillingen. 

 

Sak 5. Aussieposten 

Mike Hillingsæter har blitt utnevnt som ny redaktør, men styret har ikke lyktes i å komme i kontakt 

med han. Styret gir han noen dager til å svare på, før vi begynner å lete etter ny redaktør. 

 

Sak 6. Gjeterkurs 

Elisabeth ytrer ønske om å sjekke opp mulighetene for gjeterkurs med intruktør med erfaring 

innenfor ASCA trials. Hun får tillatelse til å sjekke opp om det kan være muligheter for kurs, kanskje 

allerede i 2017. 



 

Sak 7. Innkomne saker 

Ingen innsendte saker til møtet 

 

Sak 8. Eventuelt 

Styret har fått meldinger fra to personer som sitter på utstyr som tilhører klubben. Malin plukker opp 

ting hos den ene på vei opp til spesialen, mens det andre hentes av bekjente mot betaling da annen 

løsning ikke var mulig. 

Det foreslås å selge klubbgensere og lignende på tilbud til medlemmene, som kompensasjon for 

manglende Aussiepost. Styremedlemmene er enige i å gjøre dette. 


