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Referat styremøte 28.06.2016

 REFERAT fra styremøte i interimstyret til Sletta hundeklubb i
 Porsgrunn den 28.juni 2016.
 Tilstede: Olav Røyneland, Jens Strømhaug, Irene Johnsen, Therese Weber, Gunn Nordngen 
og Elisabeth Linke Wold.  

Sak 1 : Kun som en orientering til styre ble det lest opp brev fra  tidligere leder i Sletta 
hundeklubb som svarte 3 tidligere  styremedlemmer som trakk seg fra vervene sine i 
begynnelsen av 2016.   

Sak 2 : Olav hadde fått brev fra Brønnøysund registeret som orienterer  at de sender saken 
(klagen fra tidligere leder om at det nye styret er  oppnevnt i registeret) videre til 
departemenet. Det vil ta tid før dette  er behandlet. Det fungerende styret etter 19.4.2016 
står fortsatt som  registrert styre i Brønnøysund inntil saken er avgjort. 

Sak 3 :  Foreningsens pengemidler. Tidligere kasserer har fortsatt pengene på sin  private 
konto og ikke overført pengene. Styret skal sende henne et  rekommandert brev med krav 
om å få både pengene og bilag med en konkret  frist. Om ikke dette skjer vil saken klages inn 
for Porsgrunn  forliksråd. Forslag om utforming av brev godkjennes av styret.  

Sak 4 : Olav orienterer at han har vært i kontakt med kommunen og har  søkt om offisiell 
godkjenning av gapahuken som ble satt opp av tidligere  styre. Per idag er det ingen svar 
pga.ferieavvikling i etaten.   

Sak 5 : Styret planlegger et årsmøte til høsten og september foreslåes.  Styret må jobbe med 
en årsberetning fra og med 19.4.2016 til dette  årsmøte på høsten 2016. 

Sak 6 : Det var kommet inn forslag fra  medlem om at enkelte medlemmer i Facebook 
gruppen kunne utestenges ved  behov. Styre ønsker at alle som ønsker det skal kunne være 
medlem i  Facebook gruppen. Medlemskap er åpen også for Ikke betalende medlemmer i  
Sletta hundeklubb. Facebook gruppen forandres fra offentlig til lukket  gruppe. Alle har 
fortsatt talerett og kan poste innlegg.  

Sak 7 :  Foreningskonto : Irene har jobbet med saken og det er flere nye papirer  som må 
underskrives. Det formelle ordnes idag med underskrifter av alle  styremedlemmer og Irene 
leverer det til banken. Leder og kasserer får  tilgang til foreningskontoen med prokura på 
2000,-kr.  

Sak 8 :  Olav sender skriftlig krav til tidligere leder med ønske om  tilbakelevering av 
klubbens gjenstander og en tilbakemelding om hva som  eies av Sletta hundeklubb. Styre vet 
om gressklipper og lyskaster.   Styremedlemmer fortsetter å holde skriftlig kontakt og ordner 
med  avgjørelser og fordeling av arbeidsoppgaver ved behov frem til nytt  styremøte til 
høsten. 

Porsgrunn, 28.06.2016, Elisabeth L. Wold, sekretær 
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