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Gjennomgang av gjennomførte og planlagte aktiviteter 2016
Aktivitetsplanen for 2016 ble gjennomgått, med følgende
oppfølgingspunkter:
 Vinterprøven
o Vel gjennomført
 Sølvhundutstillingen
o Vel gjennomført
o Rune utreder mulig ny utstillingsplass for neste års utstilling
 Vårblotet
o Vel gjennomført , men få deltagere (kun 30 betalende)
o Arrangementet er relativt kostbart tatt i betraktning den lave
deltagelsen
o Formen på arrangementet vil revurderes til neste år
 Hyggekvelder avholdt 29.juni og 12.juli
o Bra oppmøte begge kvelder
o Kaffe og grilling av pølser
o «Foredrag» av Vigdis Nymark, Nina Kjeldsberg og Hans J.
Johansen
o Neste år vil vi prøve å gjennomføre tre hyggekvelder før
sommeren. Ansvaret fordeles på utvalg og styre
 Hund / sau
o Hund/sau gjennomføres i år som tidligere hos Steinar Dahl på
Rødde
o Vedtak om å finne et nytt sted neste år. Kvål er et alternativ
som utredes videre.
 Medlemsmøter
o Litt dårlig oppmøte på medlemsmøtet i mai. Generelt
utfordrende å finn tema som fenger.
o Medlemsmøter før jul : 6.sept. + en dag i uke 43 + evt.
november . Forslag til tema/foredragsholdere ble diskutert .
 Morten tar kontakt med aktuelle foredragsholdere
 Sølvhundprøven
o Forberedelsene er under kontroll og går som planlagt
o Kamera til filming av finalen må skaffes (alternativer sjekkes
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ut av Morten)
Tilbud til medlemmer om trening i fjellet med instruktør i høst
o Mulige områder kan være Nesjådalen, Samsjøen
o Mulighetene utredes og instruktører forespørres
o Ansvar: Daniel
Organisering av styret og utvalgenes arbeid ble diskutert
o Vedtak om å oppdatere arbeidsinstruks/rutiner for de ulike
aktivitetene klubben arrangerer. Ansvar: Morten
o Vurdere å ha færre medlemmer i utvalgene og flere dedikerte
«støttemedlemmer» som hentes inn til tidsavgrensede oppgaver.
o Drøftet behovet for en Web-ansvarlig som er formelt tilknyttet
styret. Medlemmenes forventninger til informasjon mm. via ulike
kanaler har økt kraftig og dette er ressurskrevende.
o Saken tas opp på neste møte

Økonomi
o Foreløpig resultat for 2016 ble gjennomgått


Vervekampanje
o Vedtatt gjennomføres i januar 2017
o Elisabeth får ansvar for planlegging og gjennomføring

