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Neste møte

Antall sider

Else Berit

22.00
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3

Saknr

Saksopplysninger

AGENDA
1. Budsjett: Nina
2. Sponsorer v/Alf
3. Kjøregodtgjørelse og lignende i forb. Med
arrangement.
4. ”Gratis kurs/arrangement” for tillitsvalgte

Orienteringssaker
a) Jaktprøven
b) Utstillingen
c) saker som ønskes drøftet med
komiteene i oktober
Eventuelt

Ansvar

Frist

SAKSOPPLYSNINGER:
1

Budsjett/regnskap
Budsjett og regnskap per 1. august 2012
Regnskap i forhold til budsjett ble gjenomgått.
Totalt ligger det an til et negativt resultat ved årsslutt for 2012
på om lag -15.000. Resultatet er som forventet, da styret har
prioritert å investere i nødvendig utstyr som ikke var
budsjettert inneværende år. I tillegg er det noe lavere inntekt i
form av en nedgang i innbetalt medlemsavgift i 2012.
Budsjettarbeid 2013
Prosess for å utarbeide budsjetter for kommende år ble
diskutert. Styret vil utarbeide et utkast til budsjett basert på
regnskapstall i høst og sende dette til aktuelle grupper for
kvalitetssikring og innspill.

2

Sponsorer
Muligheter for å inngå nye sponsoravtaler ble diskutert. Det er
en forutsetning at disse ikke skal være i konkurranse med
eksisterende sponsoravtaler.

Kjøregodtgjørelse og lignende i forb. med arrangement.
3

4

Styret vil se på retningslinjer for dette i forbindelse med den
varslede evalueringen av nye retningslinjer i oktober.

”Gratis kurs/arrangement” for tillitsvalgte
Dersom tillitsvalgte ønsker å benytte seg av denne anledningen
skal det varsles ved påmelding til kurset/arrangementet. Det vil
bli orientert om denne ordningen på første medlemsmøte.

Orienteringssaker
a)

Jaktprøven
Lav interesse ved søknadsfristens utløp i år i forhold til i fjor.
Tilfredsstillende antall påmeldt per i dag.

b)

Utstillingen
Referat/oppsummering fra utstillingen skal sendes til styret

sentralt. Det er ønskelig at dette også legges ut på
hjemmesiden.

c)

Saker som ønskes drøftet med komiteene i oktober
Styreleder ber om innspill.

Eventuelt
Saker til styremøte i NRK sentralt?
Styreleder sender informasjon til avdelingens kontaktperson i
styret sentralt.

Medlemsmøte 27.09.12
Foredrag med Nodat avlyses. Alternativer undersøkes.

Referent
Else Berit

