Sletta Hundeklubb
SAK: Styremøte
STED: Hos Olav Røyneland
Dato: 04.01.2018
Møtereferent: Hans Jacob Beck

Styremøte nr 1-2018
Til stede:
Olav Røyneland, styreleder
Jens L Strømhaug, Nestleder
Irene Johansen, tidl kasserer
Hans Jacob Beck, sekretær
Torill Løvås Johnsen, varamedlem
Rolf A Larsson, varamedlem

Referat
Sak
nr

Tema

Kommentar, beslutning
OK

Aksjon

Frist

-

-

-

-

Hans Jacob

20.1.18

1

Godkjenning av
innkalling og dagsorden

2

Gjennomgang av referat Ingen kommentarer
fra møte 09.06.17

3

HMS på Sletta statistikk

Gjennomgikk 17 hendelser som er
gruppert i type hendelser. Egen
rapport er laget. Denne legges ut på
hjemmesiden. Omarbeide
datapresentasjonen noe.

4

Gjennomgang og
godkjenning av
årsmeldingen

Denne er gjennomgått. Sendes ut med
følgeinformasjon 05.01.18.
På årsmøtet vil Toruf Eriksen bli
foreslått som møteleder og Hans Jacob
Beck som referent.
Innkomne saker ble gjennomgått; blir
stemt over på årsmøtet i hht
vedtektsreglene.

-

-

5

Valgkomiteens
innstilling til Styret

Valgkomiteen har levert en innstilling
til Styret. Denne ble gjennomgått og
tatt til følge. Valgkomiteens innstilling

-

-
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Sletta Hundeklubb
Sak
nr

Tema

Kommentar, beslutning

Aksjon

Frist

Alle

24.1.18

tas på årsmøtet; det er ikke tillatt med
benkeforslag på årsmøtet.
6

7

Årsmøtet 2018 praktiske detaljer

Eventuelt

Vi låses inn kl 1800. Det er mulighet
for kaffe, og de har fremviser for PC.

Hans Jacob har laget en presentasjon
Hans Jacob
som er gjennomgått av Olav; opprettet
versjon benyttes på årsmøtet

20.1.18

Vi søker Sparebankstiftelsen om
midler. Frist 15.01.18.

Hans Jacob

13.1.18

Sletta HK bør anskaffe en container;
søkes om også i punkt over.

Neste Styre

Snarest

Minihund-gruppe etableres. Hans
Jacob Beck koordinerer dette med
initiativtakere i hht planer (dato, tid,
opplegg osv.). Første «møte» i
minihund-gruppen blir lørdag 6.01.18
Det er relativt stor interesse for dette,
og flere som ikke er medlemmer ennå
kan tenke seg å bli det.

Hans Jacob

Snarest

Olav takket Styret for god innsats og
godt samarbeid; takk til Olav for god
innsats i perioden som leder av Sletta
HK
Det er etablert maler for brev,
rapporter og referater for Sletta
Hundeklubb.

Hans Jacob

Andre kommentarer:
Nytt styre vil fortsette arbeidet med gjerdet. Det er viktig å overholde frister ift Gjensidigestiftelsen.
Det skal nedsettes en "Gjerdekomite" for å planlegge og gjennomføre prosjektet med nytt gjerde på
Sletta. Dette arbeidet iverksettes så raskt som mulig. Det inkluderer også arbeid med planering av ny
bane.
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