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Utf.
Møte nr. 9, 2019
Tilbakemelding/oppdatering fra Styremøter:
Ikke noe spesielt utenom det som er nevnt i saker under.
Gjennomgang/status løpende arbeidsoppgaver:
Sponsorpremier lovet fra Ferda, Buddy, Waggytail og Meny,skriftelig
bekreftelse kommer i løpet av 1. uke desember Motytelse er annonse i PP.
Dogman kontaktes og denne kontakten videreføres til Rune som har
oppgaven.
Regnskap 2019/budsjett 2020:
Godkjennelse av 2019 regnskapet purres.
Budsjettet på 65.000,- for 2020 er godkjent.
Fremtidig håndtering: Mail sendes styret om at det ønskes et visakort på en
utstillingskonto med midler i.h.t. budsjett. Gro skal disponere dette og alle
bilag/utlegg sendes henne, samt alle utlegg tilbakebetales av henne. Etter
utstillingen føres regnskapet av Hjørdis etter vår nye regnskaps-/kontoplan og
oversendes styret for godkjennelse, naturligvis vedlagt alle bilag.
Lagerliste/telling:
Rosetter og klubbens premier er talt opp – lage liste.
Rosetter til supplering bestilles.
Premier er bare småting, må kjøpe/tigge loddpremier også til neste år.
Annet: 4 store og 4 små markører, 1 utst.bord + div. veiskilt.
Gro lager 4 nye store slik at det blir likt i begge ringene.

Gro

Rune
Gro

Gro
Tone
Hjørdis

Gro

Målestav – sjekke priser og evnt. bestille ny(e).
NKK selger Gerry mål til Kr. 775,-.
112/19

Klippekurs 2.+3.nov.-19:
Tilbakemelding, bare positive tilbakemeldinger fra deltagerne og Waggytail
fikk solgt mye utstyr.
Men det ble en misforståelse vedr. betaling for lokalet, rettes opp.
Maud er positiv til å holde nye kurs, men vi må da ha fast skriftlig avtale om
pris for lokalet. En annen mulighet er at dette holdes i Maud’s klippelokale.
Vi må også heve deltageravgiften for å få nok overskudd til kursholder.
Dersom kursholder ønsker å gi en andel av honoraret til hjelpere skal det
avtales på forhånd.
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Open Show/Klubbshow (febr.):
Dette arrangementet er overtatt av en arbeidsgruppe i Styret ledet av Laila J.

114/19

NPK utst. søndag 7. juni 2020:
Reisearrangement/billetter dommere;
Ankomst dommer Melody Benton onsdag 3. juni – Tid? Hente G’moen?
Sjekke priser og booke sentrumshotell Oslo onsdag-lørdag.
Ta seg av dommer onsdag – lørdag?
Maud tar fredag og lørdag.
Spørre Eli om hun kan ta onsdag og torsdag. (klubben dekker to netter
fredag/lørdag i Oslo lørdag/søndag i Drammen).
Maud henter dommer lørdag morgen og reiser til Drammen.
(Maud, Gro og dommere overnatter i Drammen lørdag/søndag).
Alexandra Steadler kjører bil og kommer til Drammen lørdag og reiser hjem
etter utstillingen søndag.
Dommermiddag blir derfor lørdag kveld før utstillingen.
Melody Benton blir hentet til privat besøk søndag og reiser videre til Sverige
onsdag 10. juni.
Klubben dekker flybillett Australia-Oslo og Sverige-Australia Pris: AUS1.364,– be om kvittering for overførsel av utlegg.
Dommerpresentasjon til PP; purret Australia dommer mange ganger,
purres igjen – mottatt fra Alexandra Steadler.
Hotell; se over.
Ringpersonale;
Ring 1: dommer Melody Benton/ ringsekr. & skriver. Berit & Jan Arne Sjøholt.
Ring 2: dommer Alexandra Steadler/ ringsekr. Laila Sehlin/ skriver Ida Myhrer.
Hallen; booket o.k.
Sjekk-/huskeliste; à jour føres.
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Eventuelt:
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Neste møte:
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Onsdag 15. jan. 2020 kl. 1800 – passer det?
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