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SAK –TEMA
Godkjenning av innkalling og saksliste
Det vises til innkalling av 09.02.22 og fremlagt saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Godkjenning av referat fra møte nr 1, 17.01.
Vedtak: Referat godkjennes
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Oppfølgings-/orienteringssaker
•

Orientering til det nye styret
Gjennomgang av stillingsbeskrivelser og årshjul. Til neste
styremøte skal Morten få tak i eventuelle dokumenter,
herunder et mer detaljert årshjul, hos tidligere styre.

•

Mailsystemer for nye styremedlem (Martin orienterer).
Orientering om sharepoint – martin har ikke laget klart til
alle, da gamle styremedlemmer må deaktiveres for å unngå å
betale for ekstra lisenser. Martin går gjennom med de som
trenger innføring. Alle får navnet sitt
@ofotenfuglehundklubb.no

•

Status Nordlysprøven (Martin orienterer)
Status nordlysprøve
Ikke nok påmeldte i VK. Gjøre om til 1dagers?. Status
tas ved frist. Martin orienterer resten av styret ved utløp av
fristen.

.
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Innkommet/utgående post.
- 16.02.22. Norsk Kennel Klub region Nordland avholder årsmøte

onsdag 23. mars 2022 kl. 19.00 på Teams. Morten Og PK deltar
Hjemmeside – Hva gjør vi?
Morten har laget et nytt utkast til hjemmeside, da den gamle er utdatert og
vanskelig å endre/oppdatere. Gjennomgang av utkastet. Martin redegjør for
totalkostnader til resten av styret i morgen 22.02. Litt vanskelig å spå
nøyaktig pris, men kan si opp webhotellet som brukes i dag. Forespeilet pris
er betydelig lavere enn dagens løsning.
Forhåndsgodkjent av styret at vi går for den nye hjemmesiden forutsatt at
totalkostnadene ikke overstiger dagens 1050,- i året. Hvis totalkostnadene
overstiger, skal det gjennomføres et ad hoc-møte for å avgjøre om
investeringen skal gjennomføres.
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Publiseringsdato senest torsdag 24.02.2022, så dette er fristen for endringer
for øvrige styremedlemmer
OFK Cup
Hvem tar ansvar for oppdatering av innkomne resultater?.
Martin har meldt seg villig til å gjennomføre registreringene.
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Reklameartikler for sponsorer –
En del klubbvester, bannere m.m. viser gamle sponsorer. Morten har
forsøkt å kontakte hovedsponsor for å høre om de er villig til nytt trykk/nye
bannere/beachflag. Foreløpig ingen svar, men har ikke gitt opp ennå.
Eventuellt
• Ønsker ikke krav om å være to instruktører på
fellestreningene – men åpning for å være to for de som
ønsker det. Flere dressurtreninger?. Litt opp til instruktørene,
Marta kontakter dem, og publiserer nye treninger hvis det
går. Tilbakemeldingen fra deltakere på treningene er at vi
fortsetter selv om prøvesesongen er startet
•

Ubetalte medlemskap – Morten legger ut en oppfordring på
FB.

•

Vær påpasselig med publisering på FB – avklar/sjekk at det
ikke er publisert tidligere. PK lager et utkast på bilder, riktig
fokus, logo m.m.

•

Nordlysprøven – hva gjør vi i fremtiden?
Forslag om å flytte prøven til Ofoten i fremtiden for enklere
logistikk og gjennomføring. Martin, PK og Morten jobber
videre med saken. Hvilke endringer som blir gjort blir vurdert
vedtatt ved senere styremøte.

•

Årets prøve
Mads/Joakim bistår Martin med praktiske gjøremål.
Loddsalg utgår for årets prøve. Sponsormidler legges i
premier til beste hund i ulike klasser.

