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NSFN konstituerende styremøte etter ÅM mars 2014

Tid (dato, fra kl til kl):

Lørdag kl 1830-1900

Innkalt av:

Leder Tom Lund

Sted:

Referent:

Vikhammer Motell & Camping

Ordstyrer:

Leder Tom Lund

Til stede:

Styret: Tom Lund, Per Martin Korsmo, Oddbjørn Nordhagen, Jon Bjarne Onsøien, Herman Aune. Vara (ikke stemmeberettiget): Renate
Sørensen.

Sekretær Oddbjørn Nordhagen

Sak

Diskusjon

Konklusjon

1. Nestleder

Per Martin Korsmo tar et år til

Per Martin Korsmo

2. Sekretær

Oddbjørn Nordhagen tar et år til som sekretær forutsatt at løsningen
fortsetter slik den er pr i dag der Tom håndterer mailboksen.

Oddbjørn fortsetter som sekretær med
noen justeringer ac oppgaver

3. DogWeb Arra

Hans Halvorsen Jobber videre med utvikling av Dog Web Arra til
dette er klart til å tas i bruk fullt ut.

Hans fortsetter arbeidet med Dog Web
Arra.

4. Kasserer

Renate Sørensen overtar som kasserer etter Hans W Halvorsen.
Overlapping og hand shake snarest mulig.

Overlapping Renate, Tom og Hans

5. Redaktør SN

Ingen endring – Jon Erling Skåtan

Jon Erling Skåtan.

6. Redaktør hjemmeside

Oddbjørn Nordhagen og Hans W Halvorsen fortsetter arbeidet med
utvikling av NSFN sine hjemmesider. Forutsetter at Hans får bedre
tid til hjemmesidene. Styret må bidra med oppgradering av gammelt
stoff og utvikling av sidene. Styret skal gis opplæring og tilgang til
hjemmesidene

Hans Halvorsen overtar som Redaktør
for hjemmesidene. Styret skal få
administrator tilgang til hjemmesidene

7. Avlsrådet

Per Martin Korsmo fortsetter som leder, og medlem Knut Østmo
fortsetter. Grete Waltoft trer av og har foreslått Guri Eggen som
stedfortreder for NOBS

Avlsrådet videreføres med Guri Eggen
som nytt medlem for NOBS.

Ansvarlig

Tidsfrist

Sak

Diskusjon

Konklusjon

8. Nye i styret

Nye personer i styret: Tom Lund, Jon Bjarne, Renate Sørensen og
Bernt E. Larsen ønskes velkommen inn i styret som nye medlemmer.

Renate Sørensen går inn i jobben som
kasserer, Jon Bjarne Onsøien går inn
som styremedlem og Bernt E Larsen går
inn i styret som varamedlem

9. Jaktprøveutvalg

Hans W Halvorsen Leder
Øyvind Aasen medlem
Jon Bjarne Onsøien medlem – ny går inn for Tom

Jon Bjarne Onsøien går inn i jpr utvalget
for Tom

10. Ny arrangementskomite

Ny arrangementskomite med ansvar for rammer rundt alle
arrangementer som årsmøte NM etc. Sammenstiller nedskrevne
rutiner og sjekklister for gjennomføring av alle arr.

Ny arr komité felles for hele Norge –
konstituerer seg selv.

Ansvarlig

Tidsfrist

Forespurte personer (konstituerer seg selv) :
Grete Waltoft
Kristin Hansen
Rune Viddal
Herman Aune tar ansvar for arrangementskomite Trøndelag og får
med seg 2 mann?? På laget

Herman velger 2 mann til arr tr lag

11. Stillingsbeskrivelser

Ref Per Martin ligger det mange stillingsbeskrivelser og sjekklister i
«skuffen» dette gjelder jaktprøveutvalg og andre utvalg, verv og
arrangement tilsv. Styret må få dette på stell slik at det ikke er tvil
om fullmakter, oppgaver og ansvar ved de forskjellige verv og arr.

Styret skal gjennomgå alle
stillingsbeskrivelser, rutiner sjekklister
etc. som måtte foreligge og gjøre
nødvendige tilpassinger der det er
behov.

12. Møtestruktur

Styremøtet i forbindelse med andre arrangement som f eks treff.
Tom ønsker ikke at styret skal trekke seg tilbake i timevis og være
totalt fraværende fra selve arrangementet. Slike møter skal i beste
fall være korte og konkrete. Styret må heller vurdere å avholde
hyppigere møter for å ta unna oppdukkende saker.

Styret søker å møtes hyppigere enn
tidligere og unngå tung møtevirksomhet
i forbindelse med øvrig klubbaktivitet

13. Oppdatering av adr

Webred må oppdatere alle verv og stillinger og adresser på
hjemmeside, samt at dette også må oppdateres med tanke på SN før
dette går i trykken.

Webred oppdaterer adresser på
hjemmesider snarest.
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