Møtereferat
Styremøte 14.03.22
Styremøtet til ASKN ble startet 14.03.22 kl. 19.00 på Facebook Rooms.
Til stede
Simone Lunheim (leder)
Helene Nilsen (nestleder)
Christine Røkaas (styremedlem)
Janne Martinsen (styremedlem)
Kine Therese Bøe (vara styremedlem)
Ida Albertine Aas (sekretær)
Fravær
Ulrikke Brudberg (kasserer)

Saker
1. Innkommet forslag om samarbeid/medlemsrabatter
2. Årsmøtet
3. Aussieposten
4. Ferdigstilling av henger
5. Bygge videre på avhandling om hvert enkelt verv til nytt styre og deres spesifikke
oppgaver
6. Logo
7. PC/Skriver
8. Vipps
9. Brukshelg
10. Status kandidater til ledige verv
11. RAS
12. Bestilling av utstyr
Saksliste ble lagt ut på styresiden på Facebook. Det ble lagt inn synspunkter på noen av
punktene. Synspunkter er tatt med i referatet. Noen punkter kunne stemmes over på
forhånd for å spare tid’.

Nye saker
1. Innkommet forslag om samarbeid/medlemsrabatter
Et medlem har etterspurt/foreslått at klubben skal inngå samarbeidsavtaler med rabatter på
f.eks. nettbutikk, forsikring etc.
Burde vi annonsere NKKs medlemsfordeler på hjemmesiden? Denne nettsiden skal
oppdateres og da kan det legges inn.
Sponsorer generelt? Kan de også sponse med en type kode til medlemmer? Dette vil jo
generere økt salg. Stand på aussiespesialen?
Komiteene jobber med sponsorer, kan det utlyses på facebook blant medlemmer om noen
kjenner til noen avtaler.
Kan Bjeffebua sponse til spesialen? Hvem sponser andre klubber?
2. Årsmøtet
Har vi funnet en god løsning for digitalt årsmøte med video og elektronisk stemming? Dette
vil gi hele klubben en mulighet til å stemme og føle seg inkludert i årsmøtet/valget.
Forslag 1: Møte på video, mulighet for å stemme digitalt med en gang i samtid
Forslag 2: Møte på video i forkant, 8 dager til å stemme i etterkant på digitale årsmøter.
Forslag 3: Gammeldags årsmøte
Stemmefrist: kl. 24.00 15.03.22.
Hva er styrets innstilling til innsendte saker?
Styret har gått igjennom innkomne saker og tatt en vurdering. Sakene er drøftet av styret og
blir ikke tatt opp på årsmøtet, da det ikke er saker som er aktuelle. Svar fra styret blir sendt
innmelder.
3. Aussieposten
Aussieposten legges midlertidig på vent.
4. Ferdigstilling av henger
Nå er hengeren ferdig på service. Det har kommet fire nye luftehull, nytt nesehjul og mer. Ny
vaier til håndbrekket. På vinteren blir det mye fukt, derfor bør den stå under tak/presenning.
Det bør ikke stå utstyr i den på vinteren.
Vi må finne en lagringsmåte som gjør at utstyret ikke blir ødelagt.

Midlertidig løsning er at Malin B har tilbudt å lagre den på låven og har førerkort til å kjøre
den.
Simone kommer tilbake med total kostnad på reparasjon av henger.
5. Bygge videre på avhandling om hvert enkelt verv til nytt styre og deres spesifikke
oppgaver
Alle ser igjennom sin rolle og oppdaterer dokumentet Janne har delt.
6. Logo
Hvordan ligger Helene an med utforming av ny logo? Det skal lages logo, to logoer som
stemmes om. Frist 30.04.22.
7. PC/Skriver
PCen som er hos Malin, er den i bruk? Den er nok for gammel. Forslag om PC og skriver.
Skal sekretær støttes med word eller nødvendige programmer? Kan printer og PC leies til
eventer? Kan klubben ordne skylagring?
8. Vipps
Det er undersøkt med hva det koster klubben at folk betaler med vipps. Vipps trekker et
gebyr på 1,75% av summen. Dette betyr at vi fremover kan benytte vipps men legge på
gebyret på prisen.
9. Brukshelg
Det er kun 11 påmeldte så langt. Brukshelgen står i fare for å bli avlyst. Mat for brukshelgen.
Tanken var et type koldtbord, og grilling.
10. Status kandidater til ledige verv
Per i dag har vi 6 kandidater til ulike styremedlem verv, en kandidat til nestleder og en til
sekretær. Leder og kasserer gjenstår. Hva skal vi gjøre dersom vi ikke finner kasserer?
Ida har sendt melding til mange oppdrettere med forespørsel om å sitte i avlsråd, men lite
respons så langt. Malin sa seg i går villig til å fortsette i avlsrådet, etter først å ha trukket seg.
En kandidat vurderer om hun kan bli med, og skal gi beskjed innen fredag.
Hva gjør vi med kasserer? Skal det utlyses?
11. RAS
Fristen var 28.02.22. Det mangler fortsatt to. Dette forsinker hele prosessen. Den skal
gjennomleses og så skrives et forord.
12. Bestilling av utstyr

Kine har regnet på pris på innkjøp av utstyr: over 40.000,Punkter på sakslisten
Gjøremål

Eier

Saksliste for neste møte
1. Undersøke pris på leie av PC/Skriver
Møte hevet
Møtet ble hevet kl. 21.30.
Neste styremøte er ikke avtalt.
Referat sendt av:

Ida Albertine Aas

Tidsfrist

Status

