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1. Spesialutstillingen. 
Styret vedtok enstemmig priser på rosetter, mat og drikke, 
lodd etc. på utstillingen. 
Det ble avtalt hvem som skal ha med hva (kaker, vafler, 
kaffekanner etc) 
Ingunn har vært og sett på utstillingsplassen, som egner seg 
godt til utstillingen, med adgang til toaletter og gode 
parkeringsmuligheter. 
Det er ikke mulig å overnatte med bobiler og 
campingvogner fra dagen/kvelden før, da klubben leier 
plassen kun for utstillingsdagen. Det finnes campingplasser, 
og de som deltar på treffet og overnatter der, har kort vei til 
utstillingsplassen. 
Grete kontakter dommer, ringsekretær, skriver og 
dommerelev for detaljer i forbindelse med oppgavene 
deres. 
Ingunn sørger for mat og drikke til dem. 
Tor ser på hva slags skilt vi kan lage og sette opp langs veien 
for å vise vei til utstillingen. 
Tor lager laminerte skilt som ringsekretæren viser i ringen 
for å angi premiegrad. 
Tor har sørget for å få laget logoer til pokaler etc. 
Det er kun en person, utenom de medlemmer av styret som 
kommer til utstillingen, som har meldt seg for å hjelpe til 
med praktiske ting på utstillingen. Styret ber om forståelse 
for at det trengs hjelp for å få avviklet utstillingen til beste 
for alle. 

 
 



Alle må betale parkering, for mat og drikke etc. også de som 
hjelper til på utstillingen. Unntak er ringpersonell og de som 
kommer til utstillingen kun for å hjelpe til og som ikke skal 
stille ut. 
Vipps pakke er bestilt og vil være klar til Treffet og 
utstillingen. 
Ingunn har skaffet for premier fra Hill’s og skaffet en rekke 
gratis premier til utstilling og loddsalg. Alle som kan 
oppfordres til å gå en tiggerunde til forretninger og 
bedrifter. 
 

2. Affenpinschertreffet.. 
Siden treffet nok en gang skal holdes hos Ingunn, tar Ingunn 
i mot henvendelser angående bobil- campingvognplasser og 
andre praktiske spørsmål. 
Styret vedtok enstemmig priser på salg av mat og drikke og 
lodd. 
På Treffet trengs hjelp til en del praktiske ting og styret 
regner med at de som deltar kan gi en hjelpende hånd der 
det trengs. 
Det er tilbud om ringtrening og trimmekurs. Tidspunkt og 
priser er lagt ut/blir lagt ut på FB og hjemmesiden. 
Som vanlig blir det felles grilling lørdag kveld. 
 

 
 

3. Momssaken 
Kari forsetter å undersøke saken.  
 

 
Kari 

4. Eventuelt 
Det var ingen saker under eventuelt. 
  
Neste styremøte vil bli en evaluering av Spesialen og 
Treffet. 
 

 

 

 

 


