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Sak nr. Beskrivelse/vedtak 
 

Ansvarlig/tidsfrist 

 Ingunn åpnet møtet. 
 

 

1. Forberedelser til årsmøtet. 
 
Årsberetning 
Forslag fra Grete var sendt til alle. Elisabeth påpekte 
at det i årsberetningen skal være med hvor mange 
henvendelser det har vært på valper og hvordan 
valpeformidler råder interesserte videre. 
Styret vedtok at valpeformidler lager en liten 
oppsummering som innlemmes i årsberetningen. 
Forslaget til årsberetning ble ellers vedtatt. 
 
Regnskap. 
Resultat og balanserapport fra Elisabeth var sendt ut 
og ble enstemmig vedtatt godkjent. 
 
Budsjett. 
Ut fra en liste over antatte inntekter og utgifter i 
2019, vedtok styret de enkelte summer, og vedtok 
også enstemmig at Elisabeth ut fra dette setter opp 
budsjettet. 
 
Innkomne forslag 
Det har ikke kommet inn forslag på kandidater utover 
de valgkomiteen har i sitt forslag. 
Det har ikke kommet noen innkomne forslag. 
 

 
 
 
Grete fullfører arbeidet 
med årsberetningen.  
 
Nina skriver rapporten om 
valpeformidlingen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth 

2. Bestilling av rosetter. 
Styret vedtok enstemmig at Ingunn bestiller rosetter 
fra England. 

 
Ingunn 



3. Detaljert liste for utstillingen. 
Gretes liste var sendt ut på forhånd, og ble godkjent. 
Grete jobber videre med å skaffe folk til de ulike 
oppgavene. 
Når det gjelder PC til skriver, har Ingunn fått tak i 
skriver og ringsekretær, sistnevnte tar med pc og 
ordner alt med kritikker o.l. Dette koster klubben 500 
kroner, som ble enstemmig vedtatt å betale for 
tjenesten. 
 

 
 

4. Detaljert liste for treffet. 
Det har ikke kommet en detaljert liste for Treffet. 
Det ble vedtatt at noen detaljer må tilføyes på den 
opprinnelige listen fra Nina, bl.a. noen klokkeslett for 
de ulike aktivitetene. 
Grete kontakter Nina så snart som mulig om dette. 
 

 
Grete og Nina 

5. Gaver. 
Det ble diskutert om styret skal gi gaver til 
styremedlemmer som trekker seg eller som ikke tar 
gjenvalg. 
Det ble enstemmig vedtatt at medlemmer som ikke 
tar gjenvalg, får en liten påskjønnelse i forbindelse 
med årsmøtet, enten på møtet eller et gavekort på 
blomster til de som ikke kan være tilstede. 
 

 
 

 

 


