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Møte slutt

Neste møte

Antall sider

Else Berit Skagen

22.00

13.08.2012, kl 19 - 21

3

Saknr

Saksopplysninger
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budsjettarbeid fremover
Kurs for Webmastere
Rapportering fra komiteer
Treningsområde Kvål
Møte m komiteene til høsten
Kartlegging av utstyr i avdelingen, svar til utstillingskomiteen
TO-/EB saker
Eventuelt

SAKSOPPLYSNINGER:
1

Budsjett/regnskap
Det er så langt ikke meldt om større avvik i inntekter eller kostnader i forhold til budsjett.
Status regnskap i forhold til budsjett tas opp som sak på neste møte.

2

Kurs for Webmastere
20-21 oktober. Støtte til deltakelse på kurs for webmastere innvilges.

3

Rapportering fra komiteer
Kontaktpersonene for komiteene i styret informerte om status. Ved innsending av bilag til
kasserer ønskes et oversiktlig regnskap fra ansvarlige i komiteene (jamfør retningslinjene
vedtatt 23.4.12).

4

Treningsområde Kvål
Det vil bli opparbeidet et treningsområde med grus og gress hos Alf Onsøien på Kvål.
Onsøien vil utforme et utkast til leieavtale.

5

Møte med komiteene til høsten
Møtet planlegges lagt til første uke i oktober, fortrinnsvis mandag 1. oktober. Komiteene vil
bli invitert til å sende inn saker.
Det skal lages et informasjonsskriv som deles ut til komiteene om bruk av objekter fra
materiallageret.

6

Kartlegging av utstyr i avdelingen, svar til utstillingskomiteen.
Forespørsel om eventuelle behov for å oppdatere/kjøpe inn nytt utstyr inneværende år ble
sendt til utstillingskomiteen. Det er ikke meldt tilbake om behov.
Alt eksisterende materiell vil bli flyttet til nytt lager på Kvål.

7

Til orientering /elektronisk behandlet /oppfølgingssaker.



8

Ny kontaktperson i NRK sentralt er Bente Brynjulfsen.

Eventuelt
 Det vedtas å kjøpe en mousetrapper for kasserer.


Lav deltakelse på egen utstilling i år. Usikkert om dette skyldes konkurranse fra
andre aktører eller ikke.



Retningslinjer for bruk av innkjøpt henger vil bli utarbeidet. Kasserer
oppbevarer del 2 av vognkortet.



Det er behov for hjelp til diverse oppgaver på jaktprøven 18-19 august.



Orientering om medlemsmøte i Rotvollfjæra. Dårlig oppmøte. Annet tidspunkt
vurderes for neste år.



Wenche R. Krogstad ønskes som foredragsholder til et medlemsmøte etter jul.

Referent
Else Berit Skagen

