Referat styremøte 19.01.2021 – kl. 19:00-21:00
Sted: Telefonmøte
Til stede: Tormod, Kjersti CN, Kjersti HR, Anders, Trine-Lise, May og Vibeke
#

Sak

Beskrivelse

Ansv.

2021/01

Rapporter fra
komiteene

Kurskomiteen
Utfordring med instruktør-eksamen, er satt på vent.
Invitasjon til instruktørmøte 22. mars er sendt ut.
Stor kursaktivitet, mange kurs i kalenderen.
Fellestreninger kan gjennomføres nå innenfor
gjeldende smittevernregler.
Hønsecup er diskutert om skal gjennomføres i 2021,
var få deltakere i 2020. Familiedag til høsten.

Komiterepr.

Jaktkomiteen
Stor aktivitet i jaktkomiteen.
WT 18. april - alle klasser
Bevegelig prøve AK og EK før sommeren og til høsten
Dobbeltprøve.
6 kvalifiseringsprøver
Forslag til nye regler for utdanning av dommere.
Mange kurs, tema-treninger og fellestreninger er
planlagt.
Utstillingskomiteen
Utstillingen i januar er avlyst.
Utstilling på Skarnes.
2022 - 15. og 16. januar. De ser etter lokaler.
Hyttekomiteen
Nye lys er innkjøpt og plassert på stativ.
Ryddet etter museinvasjon. Feller satt ut.

2021/02

Økonomistatus

Økonomien er god.
Komiteene kan komme med innspill til budsjett 2021.
Frist 15. februar. Kontaktpersonene i styret tar
kontakt med sine respektive komiteer.

KHR

2021/03

Tanker ifbm.
fellesmøte med
komiteene
Årsmøte-forberedelse
r 2021

Forslag om møte i mars, forespør Røa samfunnshus.

TR

Frister for tekst til årsmeldinger fra komiteer, styret,
kasserer innen 15.2.
Årsmøtepapirer må sendes ut 28.2 til medlemmer
sammen med innkalling til årsmøte 15. mars.

Alle

2021/05

Nytt økonomisystem

Blir vi regnskapspliktige bør vi ha nytt system.
Styret gir mandat til KHR om å finne et nytt system.
Power Office go.

KHR

2021/06

Eventuelt

Dårlig måkt på plassen foran klubbhytta. Purrer
kommunen. Vil vurdere om vi skal leie inn en
privatperson.

2021/04

Rallystevne i april.
Kontaktmøte i januar er utsatt.
Søknad om tapte inntekter, ikke aktuelt for klubben.
Platter årsmøte - informere medlemmer om
statuttene for platter.

Referent: Kjersti C.N. 19.1.2021

Møtetype

Dag

Sted

Styremøte

16. februar 2021

Telefonmøte

Årsmøte

15. mars 2021

Røa samfunnshus

