Dato

Tid

Sted

Møte/ type

Avdeling/ gruppe

Styremøte

Retrieverklubben 22.10.2012 20.00 Laboratoriesenteret
Tr. heim og
omegn

Til stede
Alf Berglann, Ingrid Loe Dalaker, Nina Sandberg, Geir Kojedal og Else Berit
Skagen

Møtereferat

Fravær meldt

Referent

Møte slutt

Neste møte

Antall sider

Else Berit

22.00

04.12.2012, kl 20-22

2

Saknr

Saksopplysninger

AGENDA
1. Evaluering av møtet med komiteene.
2. Kommunikasjon og informasjon innad in styret.
3. Tema for medlemsmøtet den 13/2-2013.
4. Budsjettarbeid i forhold til 2013.
5. Frist for valgkomiteens innstilling?
Orienteringssaker
•

Kontaktmøtet flyttet til 19-20. januar 2013.

•

GF flyttet til 12.mai 2013.

Eventuelt
• Tanker rundt eventuelt samarbeid med Sparebank 1

Ansvar

Frist

SAKSOPPLYSNINGER:
1

2

Evaluering av møtet med komiteene.
Det ble fremmet mange positive innspill i møte med komiteene.
Styret vil vurdere mulighetene for å kunne tilby en større bredde i
aktivitetene og støtter komiteenes tanker om å legge bedre til
rette for at aktivitetene kan videreføres etter endt kurs (komme i
gang med egentrening/treningsgrupper og lignende).
Miljøtreninga er en arena som kan utnyttes enda mer, blant
annet som et virkemiddel til å komme i gang med egentrening.
Kommunikasjon og informasjon innad in styret.
Styret vurderte eksisterende interne rutiner for god
informasjonsflyt.

3

Tema for kommene medlemsmøter.
Neste medlemsmøte blir hundefysioterapi (28.11.).
Tema på møtet 13/2-2013 blir spesialsøk samt at styret ønsker
innspill fra medlemmene om fremtidige aktiviteter for å øke
rekrutteringen og andelen aktive medlemmer i klubben.

4

I et senere møte kan det være aktuelt at komiteene presenterer
aktivitetsplanene kommende år.
Budsjettarbeid 2013.
Styremøte mandag 10. desember settes av til behandling av
budsjett.

5

Frist for valgkomiteens innstilling?
Frist for valgkomiteens innstilling settes til 11. februar. Årsmøtet
planlegges lagt til onsdag 20. mars.
Orienteringssaker
•

Kontaktmøtet flyttet til 19-20. januar 2013. Else Berit og
Alf deltar.

•

GF flyttet til 12.mai 2013.

Eventuelt
Styret har mottatt en invitasjon om samarbeid med Sparebank 1
og diskuterte mulighetene for dette.
Referent
Else Berit

