Styremøte 27.april 2016.
Til stede:
Lovisa, Nina, Ingrid, Ann- Kristin, Benedicte, Ingunn og Ole

MH. 24 – 25 sept
Utstyr på plass- leie kr 1000 nok
Båstad booket 220 nok
Kristin P sørger for å ta i mot utstyr / pistol
Beskriver / testleder er på plass
Figuranter
Rigging fredagen / banen må være oppe på fredag, da dette tar tid

Evaluering av spor kurset 23. og 24. april.
En deltaker fullførte ikke, omplass hund
Vi må prøve å få kontakt med den deltakeren
Ellers supert kurs , mange nivå på hunder
Deltakere vil gjerne ha oppfølgings kurs til høsten
Mona positiv til det .
( kanskje ifm spor kl D )

Nyhetsbrev, hva skal ut?
Boxersprint
Påmelding MH / dogarra . Før uke 21

Hvordan ligger Boxer leiren an.
Styret er medlemmer av FBsiden Boxerleiren 2016
Noen endringer Louvsia / Line har kontroll

Samarbeid med Schaferklubben. (inne trening
til vinteren)
Schaferklubben setter opp boblehall på sognsvann til vinteren
(for eksempel torsdag rund 1800 ->
Nina forhandler
De har også klubbhus i Nittedal med MH utstyr – vi prøver å få til en avtale her
også
Nina forhandler

Salgs artikler?
Ole følger opp, og snakker med Brukshunden ang rabatt til medlemer
Louvisa sjekker opp bukser med Ljunghagen og sjekker med apotek1 angående
1stehjelpsmappe til hund

Skjemaer kjøregodtgjørelse.
Vi bruker dette og legger inn på dropbox

Økonomi.
Brukskonto – 79260,23
Bufferkonto – 12000, 00
Overfører 5000,00 til bufferkonto , slik at ett års faste utgifter er dekket

Eventuelt.
Prøve å få til et handlerkurs før årsvinner utstillingen 5.juni
Henning lyst har lyst til å stille som instruktør
Web- Line tar over
Styremedeler
Nkk skal ha tbm på høringsutkast , styres medlemer leser utkast fra NKK og
kommer med evt innsigelser
VIPS – ikke pt ( noen utfordringer med trekk fra kontoer som ikke har
samarbeid med dnb )

Neste styre møte 8.juni

