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6. Olav kom med forslag til brev til tidligere kasserer Anne Mette Sælid hvor vi ber om
oversendelse av regnskap med bilag og kontoutskrifter for Sletta hundeklubb de siste to
årene. Likeledes fordres overføring av klubbens kassabeholdning til den nye kontoen som
opprettes snarlig. Dette brevet sendes når nytt konto er opprettet, slik at pengene kan
overføres.
7. Under eventuelt ble det pratet om flere ting. Gunn og Jens undersøker priser for nytt
gjerde.
Det kom forslag om å søke årlige sponsor midler hos flere banker. Dugnader skal annonseres
i god tid og gjøres til et koselig arrangement med f.eks.etterfølgende grilling.
Forslag til vedtekter for klubben skal utformes av Torulf. De skal sammenlignes med de som
allerede er registrerte per idag i Brønnøysund.
Olav søker kommunen om godkjenning av gapahuken som ble bygget av siste styret.
Vi snakket om økonomien og avventer bilagene fra tidligere kasserer før vi tar stilling til det.
Det er ikke nødvendig med to facebook grupper for Sletta hundeklubb. Jens overfører bilder
etterhvert, slik at det på sikt kun er ei gruppe, den opprinnelige.
8. Neste styremøte planlegges til før sommerferien og Olav innkaller.
9. Dato for neste årsmøte ble forespeilet til slutten av august/begynnelsen av september
2016.
Porsgrunn, 27/4-2016
Elisabeth Wold, sekretær
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