Sletta Hundeklubb
SAK: Styremøte
STED: Telefonmøte
Dato: 14.04.2021
Klokken: 18.00
Møtereferent: Hans Jacob Beck

Til stede: Ole Bernt, Laila, Mai, Hans Jacob, Tor-Erik, Rolf Arne, Jarle, Jens
Fraværende:

Styremøte – innkalling og referat
Innkalling inneholder sakene; referatet skrives i Status/kommentar med ansvarlig og frist.
SAK
1. Velkommen

2. Konstituering av Styret

3. Gjennomgang av siste møtereferat
4. Utvikling i COVID19-saken –
smitteverntiltak og føringer lokalt og nasjonalt

5. Hvordan skal Styret jobbe frem
til neste årsmøte; prioriteringer, møter, arbeidsform

6. Gjennomgang aksjonsliste

Status/kommentar
Styreleder ønsket velkommen
til nytt styre. Gikk kort gjennom perioden med saker som
har skjedd etter årsmøtet og
frem til i dag.
Det nye Styret ble konstituert.
Alle 8 styremedlemmer deltok
i møtet.
De enkelte medlemmene i Styret presenterte seg.
Dette ble gjennomgått.

Ansvar
-

Frist
-

-

-

Sletta er fortsatt stengt. Det er
dialog med kommuneoverlege
vedr åpning når forholdene tilsier det. Det tas kontakt med
kommuneoverlegen om føringer for videre håndtering
Det tilstrebes å finne noen datoer som kan passe – kanskje
et møte pr mnd. Finne en dato
for neste møte – og at dette
blir praksis fremover.
Neste møte blir: 19.5.21 klokken 18.00.
Denne legges ut sammen med
innkallingen. Ble gjennomgått
på møtet.

Ole Bernt

Snarest

Styret

19.5.21

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

Side 1

Se ansvarlige
i aksjonslisten

Sletta Hundeklubb
SAK
7. Status Sykkelkollektivet og
gressklipping på Sletta

8. Eventuelt/Runde rundt bordet

Status/kommentar
Ansvar
Det har vært befaring med
Ole Bernt
Sykkelkollektivet (de tar saken; Rocketman er en tilsvarende organisasjon, men med
yngre personer). Orientering
ble gitt på Styremøte 14.4.21.
Kan klippe ca. hver onsdag.
Det skal legges en plan for å
dette på plass. Avtale på plass
kanskje i mai/juni.
Det ble fra Styreleder gitt en li- ten orientering om hvordan
saker kan «løftes inn», at oppgaver kan tas på initiativ.
Aksjoner som Styret jobber
med fordeles i Styret – hver
enkelt må jobbe med «sine»
saker mellom Styremøtene.
Det er ønskelig at vi snart kan
møtes «ansikt til ansikt». Vi
har lokaler disponible. Inntil
dette skjer brukes vi videomøter.

ANNET: Neste styremøte blir 19.05.21.
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Side 2

Frist
01.07.21

-

