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Sted: Norlines 

Dato: 08.01.18 kl 18.00 

 
Tilstede: Lars-Kristian Jacobsen, Asle Wiik, Ruth Sjåfjell, Hanne Trones. 
Forfall: Oddgeir Nergaard. 
 
Sak 1/18 Godkjenning av referat fra 06.11.17. 
  Referatet godkjent uten anmerkninger. 
 
Sak 2/18  Innkommet post: 
  Søknad om støtte til gjennomføring av Rally-kurs. 
  Uklart for styret hva søknaden gjelder. Lars-Kristian følger opp dette. 
 
  Brev fra NKK ang frist for å melde endring av medlemsavgiften. 
  Medlemsavgiften er uendret. 
   

 
Sak 3/18  Økonomi 
 
  Asle gikk gjennom den økonomiske statusen ved årsslutt. 
  Inntektene for Hall-treningen har gått ned sammenlignet  med samme 
  periode i 2016. Det har vært investert i både nye matter og div agility-
  utstyr samt tv til de nye lokalene. Medlemmene må huske å føre opp 
  navn og hva beløpet gjelder ved betaling med vipps! 
 
  Vedtak:  Timeprisen i hallen settes opp til kr 20,- pr time. Månedsprisen 
  blir som tidligere kr 250,- 
   

Sak 4/18 Årsmøtet 2018 

  Dato for årsmøtet er satt til 22.03.18. Saker som ønskes tatt opp på  
  årsmøtet må være styret i hende eller poststemplet 5 uker før, dvs  
  senest 15.02.18. Dette gjelder også forslag til valgkomiteen. 
  Lars har ansvar for annonsering i Fremover senest 8 uker før årsmøtet, 
  samt kontakter valgkomiteen for å høre om de er kommet i gang med 
  sin jobb, og kaller dem inn til neste møte. 
 
  Asle ferdigstiller regnskapet, og leverer dette til revisjon. 
   

  Ruth avstemmer medlemsregisteret etter siste forfall av    
  medlemskontigen 31.01.18. 
  

   

 
På valg i år er: 
  Nestleder 
  2 styremedlemmer 
  vara styremedlem 
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  Siste frist for å sende årsmøteinnkalling til medlemmene er 01.03.18. 
  Innkallingen skal inneholde: 
  Dagsorden 

  Årsberetning fra styret og gruppene 

  Regnskap og revisors beretning 

  Budsjett for neste år 
  Forslag til kandidater til valgene. 
  Innkomne forslag 

 
Sak 5/18  Eventuellt: 
 
  Norlines: Hanne har ansvar for innkjøp av nødvendig utstyr til vask og 
  vedlikehold, søppeltømming og endring av åpningstider/kodelås.  
  Eventuelle mangler eller  endringer meldes til direkte til henne. 
   

  E-post: Hanne er ansvarlig for å følge med på posten å fordele og  
  videresende e-post til gruppeledere og ansvarlige i styret. 
 
  Hjemmesiden til klubben trenger en del revisjon. Noen feilrettinger ble 
  utført på møtet. Dette arbeidet  fullføres etter årsmøtet. 
 
  Kommunikasjon : Det ble diskutert hvordan informasjonsflyten og  
  kommunikasjonen i klubben fungerer. Det er uheldig at enkeltpersoner 
  tar opp ønsker/temaer/ problemstillinger i diskusjonsgrupper og  
  gruppesamtaler på sosiale medier som FB og Messenger.   
  Problemstillinger og eventuelle ønsker fra gruppene bør formidles via 
  gruppenes leder på mail til klubbens mailadresse:    
  post@narvikhundeklubb.no, hvis det er ting styret i klubben må ta  
  stilling til. Dette gjelder også henvendelser fra     
  enkeltmedlemmer. Det er vanskelig for styret å følge opp innlegg i  
  de forskjellige gruppene på FB eller Messenger. Styret anmoder  
  medlemmene om å benytte mail som den formelle kanalen ved  
  henvendelser som angår styret og stell  i klubben. Dette er ønskelig for 
  å kvalitetssikre kommunikasjonen, og unngå misforståelser. 
   

  Neste møtet satt til 29.01.18 kl 18 på Norlines. 
            Til første del av møtet er det ønskelig at valgkomiteen deltar. 
 
 Møtet hevet kl 21.00.                              Ref. Hanne Trones 

 
  

   

  
   

mailto:post@narvikhundeklubb.no

