REFERAT
STYREMØTE NR 2 /2017
14.3.2017 kl. 1830
STED: NKK
Nils Hansensv. 20
Oslo
Til stede:
Redar Førre-Larsen
Marianne Billington (skype)
Elisabeth Røsholdt
Torgunn Haug (skype)
Oddbjørn Sæther
Ikke tilstede:
Geir Stuldale
Vivi Christiansen
Kristin Zahl Eriksen

Sak nr. Tema
10/17

Godkjenning av referat nr. 1.: Godkjent med en endring, sak 5/17 skal
endre sted for Open Show til Drammen Camping, catering droppet,
grillaften på lørdag for de som måtte ønske.

11/17

Økonomi: Pr 14.03 NOK 82.800

12/17

Medlemsmøte/Oppdrettermøte lørdag 25.3.17 (agenda): Medlemsmøte
10.00-13.00, minimal påmelding, samme deltakere som oppdrettermøte
(14.00-18.00) M Hansen skal snakke om div sykdom hos hund med vekt
på Airedale samt ta opp RAS-dokumentet. Torgunn skal legge fram dok
for valpeformidling og info.brosjyre til valpekjøpere. I tillegg kommer
innspill om hva styret og oppdrettere kan samarbeide om.

13/17

Trimmekurs 1. april 2017. 10 påmeldte pr dags dato, 5 mangler
trimmebord, mange av disse mangler også øvrig trimmeutstyr.
Trimmeveiledning laget av Torgunn, må printes i noen ex.

14/17

15/7

16/17

Open Show lørdag 24.6.2017: Dommer ok, Helene er kontaktperson
mot dommer. Ringsekretær ok. Skriver mangler, hva med Vivi?
Dommer lydighet undersøkes fortsatt. Dommermiddag . Kan Jon Atle
ta seg av dette på hotellet?
Gave til dommer: Vivi
Deltakerpremier: Marianne undersøker i Halden.
Fôrpremier: Reidar tar kontakt med leverandører.
Påmeldingsfrist settes senere, ultimo april?
Fremtidige styremøter. Bruk av skype: Vellykket for de som har deltatt.
Vurderer å utvide ordningen slik at alle kan sitte på skype, inkl Geir og
Kristin Z
Ajourføring av lister Årets Airedale – utstilling – bruks -ol: Torgunn
skal se på årets Airedale-oppsettet. Bruksresultatene ser fortsatt ut til
å bli vanskelige å finne. Kristin L har trukket seg fra prosjektet. Mulig at
bruksresultater må utstå også dette året.

17/17 Eventuelt: Forslag om at alle benytter gruppens adresse ved sending
av mail, da det også kan gi informasjon om hva vi til enhver tid holder
på med.
Neste møte: Ikke avtalt, enighet om minst et møte før Open Show.
18/17

