Sletta Hundeklubb
SAK: Styremøte
STED: Rio Pizza
Dato: 11.04.2018
Klokken: 18.30-2030
Møtereferent: Hans Jacob Beck

Styremøte 4-2018 – Referat
Til stede: Toruf, Jens, Hans Jacob, Torill, Åse, Sissel
Fraværende: Håvard, Rolf Arne
Sak

1.

Velkommen

2.

Godkjenning av innkalling og
dagsorden
Gjennomgang siste referat
Orientering og
avgjørelse/tildeling leverandør av gjerde, porter
m.m. på Sletta

3.
4.

5.

Oppslagstavler, skilt på
baner m.m.

Kommentar
6 av 8 i Styret deltok. Toruf ønsket
velkommen.
Godkjent

Ansvar
-

Frist
-

-

-

Godkjent
Telemark Områdesikring tildeles
oppdraget. Det er foretatt evaluering
av tilbydere (5 tilbydere), og det er
etablert en evalueringsprotokoll.
Basert på ovennevnte, samt møter
med 2 aktuelle leverandører valgt ut
fra de 5 opprinnelige, ble det laget en
innstilling til Styret. I møtene med de 2
aktuelle leverandørene, ble priser,
leveranser m.m. gjennomgått.
Innstilling med begrunnelse for
leverandør ble overlevert Styret innen
fristen.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt å tildele Telemark
Områdesikring oppdraget.
Sekretær meddeler valgt leverandør.
Det arrangeres oppstartsmøte med
signering av avtale.
Leverandør av gjerde kan levere tavler
og skilt.
Foreslå for leverandør at de kan sponse
klubben med dette mot at de kan få en
reklame «gjerde, tavler og skilt er
levert av (leverandørnavn), tlf.
(leverandør telefon).

Gjerdekomite

12.4.18

Sekretær

12.4.18

Gjerdekomite

Snarest

Organisasjonsnummer: 916944845
Webadresse: www.slettahundeklubb.com
Kontonummer: 2610.28.56081

Side 1

Sletta Hundeklubb
Sak

6.

Navnekonkurranse

7.

Åpningsseremoni nytt
anlegg– innkalling av gjester
– hvem?

8.

Tids-skjema for bruk av
banene på Sletta

Kommentar
Det utlyses en navnekonkurranse på
banene
Kalle inn aviser, NRK,
ordfører/politikere, bygartner,
Gjensidige. Kaffe, kaker ordnes.
Pressemelding lages. Lage et opplegg
for dagen.
Snakke med f.eks. Meny om sponsing
av mat/drikke.
Et opplegg for disponering av banene
ble gjennomgått.

Muligheter for å skaffe
midler gjennom sponsorer,
Porsgrunn kommune m fl
10. Eventuelt

Vedtak:
Opplegget ble vedtatt enstemmig; det
foretas en evaluering til senhøsten.
Koordineres med oppsett av den nye
parken.
Etablere en sponsorgruppe.
Formål er å snakke med diverse
bidragsytere.
-

9.

Andre kommentarer:

Organisasjonsnummer: 916944845
Webadresse: www.slettahundeklubb.com
Kontonummer: 2610.28.56081

Side 2

Ansvar
Styreleder

-

Frist
Snarest

Styreleder

10.5.18

Styret

10.5.18

Styret

10.5.18
-

