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2. Gapahuken ble formelt godkjent av Porsgrunn kommune den 29.6.2016.
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tilbakebetalt av tidligere kasserer, men langt fra alle. Foreningskontoen er : 26102856081.
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4. Det jobbes med forberedelser og prisoverslag til nytt gjerde og å få til sponsor avtaler.
5. Det er jobbet med å få til valgkomite og noen personer forespørres om de kan forberede
forslag til valg av nytt styret til høsten.
6. Det har vært dugnad på Sletta i august. Gressklipper og lyskaster er blitt hentet av Jens
ogdet er byttet olje og tatt service på gressklipperen.
7. Årsmøte er bestemmt til 18.10.2016 og er blitt innkallt til ved plakater på Sletta og på
Facebook via Sletta hundeklubb gruppen. Jens har skaffet lokaler og flere baker kaker. Olav
har innkallt til nytt styremøte 4.10.2016. Olav har sendt ut agenda og flere forslag til
behandling.
Porsgrunn, den 03.10.2016 Elisabeth L. Wold, sekretær
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