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Møteleder
Anita Skagen
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Sted Drammen/Marchè
Tilstede: Anita, Marius, Tove T, Tove K. Ø.
Referent
Tove Kristin Øren
Styreprotokoll

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
Ingen merknader til innkalling
18/2016

EM Lillehammer
WSA EM 2017 er avlyst da det ikke har lyktes å få til en kontrakt med WSA

19/2016

Nye retningslinjer for avl/oppdrett
Tas opp i oppdretterseminar 19. november. Det ble drøftet tema på dette seminaret.
Tas opp i neste møte.

20/2016

Krav om retningslinjer for å stå på oppdretterliste
Alle oppdrettere må følge klubbens retningslinjer og verdier.

21/2016

Friluftslivets dag
Anita, Marius og Charlotte stiller med hunder, men forsøker å få med flere på dette
arrangementet da dette er krevende for hundene.

22/2016

Dogs4all/Oppdretterseminar
Tove Ø. har bestilt møterom på Thon Hotel Arena kl 16.00-20.00. Kaffe og te blir
servert.

23/2016

WEBside
Her må det ny side opp og gå, da nåværende løsning er utgått. Det kan påløpe
kostnader, så dette sjekkes ut og tas med i neste styremøte. Anita sjekker ut en
løsning som virker mer brukervennlig til neste styremøte.

24/2017

Medlemsbladet
Her er det funnet en person som har sagt seg villig til å stille som redaktør. Anita
avtale møte med vedkommende for å komme i gang. Tove og Bene inngår i
redaksjonskomiteen bistår med artikler og stoff til bladet. Dette må oppdateres
under komiteer på hjemmesiden.

25/2016

Status distriktsamling, høstsamling og utstilling

DK-samling 26.-28. august Grimsbu har foreløpig ikke fått noen påmeldinger. Det må
være 10 påmeldte for at det skal gjennomføres.
Informasjon og påmelding om høstsamlingen blir sendt ut fra aktivitetskomiteen når
program og priser er klare. Det blir lagt ut på Facebook og hjemmesiden.
Aktivitetskomiteen skal stå for salg av effekter, bankterminal er lånt inn. At premier
til loddsalg mottas med takk, bør informeres ut til medlemmer.
Utstillingen 22. oktober. Marius tar tak i dette, slik at informasjon om dette snart
kommer ut. Vi ønsker flere til utstillingen, og det vil i år bli lagt opp til en hannhund
parade.
Annet
Flere medlemmer inn i sunnhetskomiteen ble drøftet, da dette blir en styrke i
arbeidet for rasen vår.

Neste styremøte blir avholdt på Marché Drammen torsdag 1. september 2016.

