Sletta Hundeklubb
SAK: Styremøte
STED: Telefonmøte
Dato: 08.01.2020
Klokken: 19:00
Møtereferent: Hans Jacob Beck

Til stede: Toruf, Jens, Torill, Hans Jacob, Rolf Arne, Monique, Åse
Fraværende:

Styremøte og referat – januar 2020
SAK
1. Velkommen
2. Godkjenning av
innkalling og dagsorden
3. Planlegging av årsmøte 2020

Status/kommentar
Godkjent
Godkjent

Ansvar
-

Frist
-

Dette gjelder årsmøtet for perioden 1.1.1931.12.19.
Det er foreslått 12.03.2020 som møtedato, og
planlegging mht frister må skje i forhold til
denne datoen.
• Tid og sted sendes ut senest
16.01.2020
• Saker som medlemmer ønsker tatt
opp må være Styret i hende senest
30.01.2020. Melding bør sendes om
dette sammen med varsel om
tid/sted 16.01.2020
• Forslag til kandidater til styret må
være Valgkomiteen i hende senest
30.01.2020. Melding bør sendes om
dette sammen med varsel om
tid/sted 16.01.2020
• Dokumenter til årsmøtet skal ut senest 13.02.2020
• For å rekke denne fristen, må valgkomiteens innstilling være Styret i
hende senest 11.02.2020
• Innstilling fra valgkomiteen legges ved
saksdokumentene som sendes ut senest 13.02.2020

Styret

Se frister i
kolonnen
til venstre.
Disse følger
vedtektene
og frister
gitt der.
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Sletta Hundeklubb
SAK
4. Status avtale med
Porsgrunn kommune
5. Medlemmer i
klubben foreslår å
selge t-shirts,
hette-genser med
Sletta Hundeklubb
sin logo på. Overskudd tilfaller
klubben.
6. Disiplinærsak–
unntatt offentlighet
7. HMS-saker

8. Eventuelt

Status/kommentar
Det er positiv dialog med Porsgrunn kommune om driften av Sletta Hundepark

Ansvar
Toruf

Frist
-

Det ble vedtatt at initiativtakerne kan gjennomføre dette. Det må ikke forplikte klubben
økonomisk; f.eks. må varer forhåndsbestilles/betales av medlemmene i klubbene.

Hans
Jacob

30.01.20

Saken ble diskutert. Det ble besluttet å gjennomføre et eget styremøte på saken.

Styret

-

Det er en åpen sak i HMS-registeret. Dette
gjelder redskap (f.eks. spade, rake, grafse)
som ligger løst på banen. Slike redskap kan
skade både personer og hunder. Det lages et
arrangement i bod på Bane 1 for mer sikker
oppbevaring av redskaper.
Runde rundt bordet blant medlemmene i Styret.
• Skilt til anlegget – vi tar kontakt med
leverandør

Rolf Arne
Jens

28.02.20

Monique

Snarest

Styret kontakter initiativtakerne.
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