STYREMØTE I NORSK BICHON FRISE KLUBB, 190418.

Møtet fant sted på web/internett.
Jorid Vea Isdahl ledet møtet.
Tilstede: Kristin Anderssen, Marianne Lindgren ,Lisbeth Eriksen, Jorid Vea Isdahl og Solveig
Jentoft.

Sak 1 Mottatt post
Jorid V. Isdahl informerte styret om mottatt post og e-post. Dette omfattet i hovedsak
kontoutskrift, bekreftelse på adresseendring, info fra NKK angående prøve for blodsporing,
og e-post fra medlem. Det som angår regnskap videresendes til kasserer Kristin Andersen.

Sak 2 Nye lover
Det vises til årsmøtet hvor det ble lagt frem forslag til endring i lover for Norsk Bichon Frise
klubb. Vedtatte endringer er ført i pennen og lovendringene sendes NKK for endelig
godkjenning. Marianne Lindgren legger de aktuelle endringene ut på web-siden med
forbehold om godkjenning fra NKK.

Sak 3 Høring – organisering av NKK
Det er besluttet at styrets medlemmer leser nøye gjennom høringen før 10 mai og melder
tilbake til styrets interne kanal dersom en har synspunkter i saken. Høringsfristen er satt til
20 mai fra NKK.

Sak 4 Utstilling
Under styremøtet ble det gjort endringer i dogweb angående raseutstillingen i september
for å ha korrekte opplysninger om utstillings omfang på nett (kun eksteriør utstilling). Det er
enighet i styret om at styrets medlemmer også har anledning til å stille ut sine hunder. Det
ble klargjort at dersom en i styret er utstillingsleder, kan en ikke stille som deltaker. Det
fremkom at det er en del oppgaver i forbindelse med utstilling som må fordeles og det er

ønskelig å opprette en utstillingskomite. Alle styrets medlemmer forhører seg med noen
medlemmer en kjenner som har kompetanse på utstilling for deltakelse i komiteen, frist til
neste styremøte. Marianne Lindgren sjekker opp omkring aktuelle skrivere og
ringsekretærer, lokalt rundt utstillingsstedet. 2 dommere er bestilt men det er ønskelig å
forespørre en 3 for å ha en i reserve ved stor påmelding og god gjennomføring av
arrangementet. Det ble avtalt at Marianne Lindgren sjekker opp om lokal dommer er ledig
på tidspunktet.
Lisbeth Eriksen setter opp en «sjekkliste» til neste møte angående oppgaver/gjøremål som
må utføres i forbindelse med utstillingen.
Jorid V. Isdahl kontakter dommere som allerede er bestilt for presentasjon på web siden.
Styret avtalte at neste styremøtet i stor grad må omhandle organisering av utstillingen.

Sak 5 Web siden
Den nye web siden begynner å ta form og Marianne Lindgren utvidere denne stadig. Fortsatt
er det en utfordring at domene til klubbens web side er linket til person i tidligere styre.
Dette gjør at når en søker opp web siden får en de gamle sidene opp på søket først. Det er
svært viktig at domenet overføres til nytt styre, slik at de gamle sidene kan slettes og at
medlemmene og andre, lett kan finne korrekt oppdatert web side for klubben. Marianne
Lindgren kontakter tidligere styre for raskt å få overført domenet til nåværende styre.

Sak 6 Facebook
Alle i styret vil få tilganger til å legge ut nyheter og informasjon på vår facebook side. Det er
ønskelig at en prøver å legge ut ting jevnlig for å holde interessen oppe blant medlemmene.
Medlemmene kan også legge ut info under samfunn.

Sak 7 Instagram
Instagramkonto er nå oppe og går. Det er lagt ut noen bilder fra ulike personer som er veldig
positivt. Det vil bli sjekket opp nærmere om hele styret kan være administrator av kontoen.
Marianne Lindgren har påtatt seg å undersøke nærmere.

Sak 8 Klubbens bankkonto
Kasserer Kristin Andersen informerte styret om alternative muligheter fremover for
administrasjon av klubbens bankkonto. Det fremkom at alle styrets medlemmer må
undertegne bankkontobekreftelse. Det ble avtalt hvordan en gjør dette praktisk sett.
Kasserer trenger alle aktuelle bilag som eksisterer etter 15 mars, da nytt styre overtok og
tilknytninger til tidligere styret må avvikles. Jorid V. Isdahl og Kristin Andersen har videre
kontakt angående dette slik at bankkonto overføres nytt styre innen kort tid. Styret besluttet
videre at 2 styremedlemmer har tilgang til nettbankløsningen fremover, Jorid V. Isdahl og
Kristin Andersen.
Kristin Andersen sjekker også ytterligere angående detaljer rundt hvilke muligheter
bankkontoen bør inneholde (vipps o.l).

Det er avtalt nytt styremøte mandag 7 mai kl 19:30. Møtet gjennomføres på web.

Referent Solveig Jentoft

