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MØTEREFERAT 
 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

3-2018 Solum, 06.06.2018 Trude Fjellet 
Neste styremøte: Solum 15.august kl 18.00  
Tilstede: 
 

Nina, Linda, Bjørnar og Trude 
Fraværende: 

Bianca, Margareth, Casandra 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

1 Godkjenne referat fra forrige møte:  
Referat ok – Hall er booket for Rallystevne i 2019. 
 

 

2 Fra sentralt. Web kurs frist 15/6: 
Ingen fra oss deltar. 
 

 

3 Oppdatering Solum  
Trude har sjekket pris for å fjerne den gamle containeren. 
Nina har vært i kontakt med Grenland Hage og Landskap 
vedr. uteområdene. 
Trude informerer byggegruppa. 
Konklusjon:  
Byggegruppa jobber videre med å finne brakker.  Bestille 
lagercontainer og fjerne den gamle. 
Etter dette kaller styret inn til dugnad for å få tømt 
brakkene. 
 

 

4 Nyhetsbrev fra avd Telemark? 
Nina lager et forslag før sommeravslutningen. 
 

 

5 Regnskap 
Nina har kontaktet banken angående opprettelse av 
nettbank slik at Trude kan få tilgang. Melding fra banken at 
hele styre må underskrive. Tildeling av signaturrett må 
ordnes i Brønnøysund registeret. Vedtak: Styret gir 
signaturrett til leder og et styremedlem i fellesskap. Nina og 
Trude sørger for signering av papirene når alt er klart.  
 
Nina sørger for underskrifter på regnskapet fra 2017 slik at 
vi får søkt momskompensasjon. Frist for dette er 1.juli-18. 
 
 
 

Nina 

https://retrieverklubben.no/telemark
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6. Eventuelt 
- Forslag om å bruke pengene vi fikk fra Sparebanken 

(kr. 4.000,-) til ny port. Ta før og etter bilder og 
sende til banken. 

- Oppsummering fra Telemarksappellen.  
Vurdere om det blir for mye for en dommer å 
dømme begge grener.  
Vi må ha Konkurranse leder til LP. 
Rute og kjegle kjøpes inn. 
Skal vi satse på ny runde til høsten? Vi må prøve å 
få opp interessen eks. temakveld. 

- Signaturrett. 
Styret vedtok at leder + kasserer har signaturrett, se 
Regnskap.  
 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  
Torunn Larsen, Tlf. 92869117,  torula2@online.no 
  
 

Trude 
(eller den som 
skriver referat) 

  

https://retrieverklubben.no/telemark
mailto:torula2@online.no

