Telefonmøte torsdag 31. januar 2008 fra kl. 21 til 22:15
Tilstede:
Referent:

Magne Langvæg (ML), Terje Wold (TW). Eva Næss (EN) og Anne Iris Jenssveen
(AIJ). Birger Kvalvær (BK) ikke tilstede
Jonna Tang Kuløy (JTK)

Ingen dagsorden var laget, da medlemmene skulle få anledning til å stille spørsmål, etter de hadde
orientert seg etter første møte. Sakene er behandlet i litt springende orden, men ved møtets slutt
hadde ingen merknader til at de drøftede saker ble henført til overskrifter under de saksnummer, hvor
de hørte hjemme.
Sak 06 Bladet
Bladet er i rute, og det er kommet en god del innlegg. AIJ tar kontakt med Vest Grafiske om layout av
bladet. AIJ tar kontakt med Ingunn Aase og Anne Kari Granlien om valpe-, norsk- og veterantopp. EN
tar kontakt med Marit Helnes om bidrag.
Inger Lamache har også lovet å komme med innlegg.
JTK tar kontakt med Ina Agerup om å få utlevert klubbens eiendeler mht bladet.
Sak 07 Utstillinger
TW er begynt å svare på forespørsler om OESens deltakelse på utstillinger. Det settes ingen
begrensninger, når det tenkes på, hvor langstrakt landet vårt er.
Sak 08 Medlemslister
TW sørger for, at IS får medlemsliste som er ajourført. Ordner også med adresseliste til utsending.
Sak 09 Økonomi
ML ordner med disposisjonsrett til Postbanken i løpet av neste uke.
JTK forskutterer de regninger, som ligger inntil da.
Sak 10 Årsmøte 2008
Forslagsfristen går ut i kveld. JTK sender elektronisk de innkomne forslag til alle og originalene til ML.
Årsmøtet arrangeres etter § 11 Årsmøte. Det er fire ukers frist med utsendelse av papirene til
medlemmene.
TW ordner med en innkalling til neste møte.
Eventuelt
Bente Karlsen tilbyr organisasjonskurs i regi av NKK region øst på Hamar 9. – 10. februar 2008. Det
var enighet om, at det ble avholdt slike kurs rundt i de forskjellige regioner og en kan se hvilke som
ligger best til rette for den enkelte.
Neste telefonmøte er fastsatt til 07. februar kl 21:00. Påminnelse med telefonnummer og PIN-kode
onsdag 6. februar.
Her vil det i hovedsak være fokus på årsmøtet.
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