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Møte nr.3 /2016 

 

Tidspunkt:    Torsdag 3. mars 2016 kl. 20 til 23 45 

Sted: Skype 

 

Tilstede: Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Laila Iversen og Torine Kriznik 

Referent. Torine  

________________________________________________________________________________ 
 
12-16 Godkjenning av referat 1/ 24.1.2016 og 2 /26.1.2016 
Referatene er godkjent. Vi er enige om å legge til dato i godkjenning og filnavn i tillegg til dagens 
fortløpende nummerering av referatene. 
 
13-16  Regnskap  
Regnskapet for 2015 fra kasserer/regnskapsfører fremlagt styret per 1.februar og kasserer fritatt for sitt 
verv fra 01.01. 2016. Vara medlemmet trer inn som kasserer fra samme dato.  
Reviderer budsjett for 2016 og utarbeider budsjett for 2017. 
Klubbens resultatregnskap ferdigstilt og forelagt revisor 22. februar. 
 
14-16 Årsmøtet  
Saksforslag til årsmøtet fra medlemmer er behandlet.  
Vi arbeider videre med innkallingen til årsmøtet.  
Innkallingen sendes medlemmene per epost i uke11 (dvs14.-18. mars) + legges ut på hjemmesiden og 
SVK FB linkes ditt.  
Vårt arbeid for å sikre at medlemmene får innkallingen: 
Styret henstiller (på FB og hj.siden) alle medlemmer om å gå inn på «Mine sider» på nkk.no og sjekk at 
deres adresse opplysninger og epost stemmer.  Samtidig bes medlemmene sjekke at innpost-kassa ikke er 
full (= fare for å ikke motta ny epost).  
 
15-16 Medlemmenes eposter  
Vi har foretatt gjennomgang av medlemmenes e-poster og sendt testpost hvor vi inkluderer info om 
helgesamlingen 16. og 17. april og utstillingen 2016. Det er fortsatt utfordringer med manglende/feil eposter 
og feil i NKK registeret. Dialog med NKK om dette.  
Stoppede medlemmer er tilsendt spørsmål om fortsatt medlemskap i SVK. Fått flere tilbakemeldinger. 
 
16-16 Medlemssamling og seminarhelg 16.-17. april  
Sørmarka konferansehotell avklart og hotellets hunderom reservert til klubbens medlemmer. Seminaravgift 
kr. 1550,00. 
Vi arbeider med program, foredragsholdere og gjennomføring. Vi ønsker uteaktivitet søndag morgen før 
årsmøtet og forespørr medlemmer. 
 
17-16 Opprop til medlemmene 
Innlegg på SVK FB er diskutert og et opprop til medlemmene er lagt ut på klubbens hjemmeside og FB 
side. 
 
18-16 RAS arbeidet 
Vi forbereder årets RAS og helgesamlingen 16.-17. vil gi viktig bakgrunn i videre arbeid. 
 
19-16 Valpekompendiet 
Vi ser på utformingen av andre valpekomendier  og hvem som kan bidra i arbeidet med å utforme vårt.  
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20-16 SVK sin første offisielle utstilling med NKK Cert. 4 juni 2016 
Sted blir Kjøsterud skole i Drammen.  
NKK har åpnet for elektronisk påmelding til utstillingen og vi har tilgang til Nkk Arra. 
Utstillingsinvitasjonen lagt ut på hjemmeside og FB. 
 
21-16 Gjøremålslisten februar til april 
Gjennomgått og oppdatert. Oppdatert liste utsendt styret. 
 
22-16 Annet 
22-16-1: Grassrotandelen i Norsk Tipping. Vi kan ikke søke midler da disse er forbeholdt lokale 
regioner/foreninger/grender/avdelinger og ikke landsdekkende klubber som SVK. 
 
22-16-2: Gekko-sport dialog v/Linn.  
 
22-16-3: Vi ser på muligheten av å opprette en salgsside på klubbens hjemmeside. 
 
22-16-4: Styret behandlet epost innkommet fra medlem og gitt medlemmet tilbakemelding per epost. 


