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Styremøte nr. 1 / 2015 

Dato:  21.01.2015 

Tid:   20.00 

Sted:  hos Signe Pedersen i Rypeveien 

 

Til stede: Signe Pedersen, Annbjørg Ballo, Kine Stjern, Jill Bente Johansen, Runa Maria Flø 

Meldt forfall: Reidun Rushfeldt, Gunn Pleym 

 

Sak 1/2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Ingen merknader. 

 

Sak 2/2015  Godkjenning av referat fra sist styremøte (nr. 5) 

Sak 30/2014  Gunn Therese Olafsen er representant på jaktkonferanse 24. 

januar 2015 

 

Sak 3/2015  Evaluering av Kulturdagene. 

Kommunens organisering av kulturdagene var meget dårlig. Informasjonen 

kom sent og kommunene hadde rotet vekk vår søknad om stand. Dette skapte 

mye merarbeid for lederen vår. 

 

Sak 4/2015  Årsmøtesaker. 
  Regnskap / budsjett kommer senere 

  Årsberetningen ble gjennomgått. 
 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre tas til etterretning med tilføyelse av 
vararepresentant til GF. 
 

  Aktivitetsplanen ble gjennomgått 
   

Saksdokumenter til årsmøte legges ut på klubbens hjemmeside. De kan også 
sendes i posten for medlemmer som ikke har tilgang til internett. 

 

Sak 5/2016  Møteplan for styret 2015 

  Det ble fastsatt følgende styremøter: 28/2, 11/3 og 22/4.  

  Vi kommer tilbake til møteplanen når det nye styret har kommet i funksjon. 
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Sak 6/2015 Levajoktreffet – arbeidsfordeling 

Runa tar imot påmelding til Open Show på Levajok. Pris for utstillingen er satt 

til kr. 200,- pr. hund. 

Signe setter inn annonse på vår hjemmeside. 

Aktiviteter på fredag/ lørdag: Alle må komme med forslag til neste møte, 

28/2. 

Leder kunne tenke seg at vi i løpet av treffet kunne ha en idédugnad / samtale 

om hva medlemmene våre forventer seg av klubben. 

 

Sak 7/2015  Eventuelt 

I anledning årsmøte inviterer vi til LP-trening kl. 11-14 i lokalene på 

sildoljefabrikken. 

Annbjørg spør Karianne Holm-Varsi om å komme og fortelle / vise litt om 

redningshund / lavinehund. 

Årsmøte begynner kl. 16.00. Etter møtet serveres pizza og brus / glutenfri 

alternativ til de som trenger det. Ellers blir det kaffe og sjokolade. 

 

Innkjøp av utstyr. Vi vil søke tilskudd hos Varanger kraft / fond pga 

nyinvesteringer på grunn av utvidet aktivitet i forbindelse med 

lydighetsprøven i juni. Foreløpig stipulert til ca kr. 2500,- 
 
 
 
Møtet avslutt kl. 10.30 
 

Runa Maria Flø 
sekretær 
 

 

 


