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Sted  SKYPE 
Tilstede 
 
 

Tilstede: Rita Daverdin, Sigrun Rytter, Turid Helfjord, Gerd Langenes, Tove E 
Strandmoe 

SAK 75 
2014/2015 

Godkjenning av referat fra 19.03.2015 

 Rettet opp sak 72. Godkjent 
SAK 76 
2014/2015 

Labbepokalen. Sigrun skulle sjekke pris og div angående ny pokal. 

 Vi beholder den labbepokalen vi har. Vi lager en fot til den labbepokalen vi har. 
SAK 77 
2014/2015 

Skal vi be om forslag på personer til å motta Hedersdiplom? 

 Utsatt 
SAK 78 
2014/2015 

Forslag på æresmedlem. Leder orienterer muntlig om et forslag som er kommet inn. 

 Utsatt 
SAK 79 
2014/2015 

Bok om norske raser blir laget i forbindelse med Europa vinner utstillingen i 
september. Skal klubben annonsere? Rita tar kontakt med NKK.  

 Utsatt 
SAK 80 
2014/2015 

Ny fylkeskontakt i Akershus: oppfølging fra diskusjon tidligere i vinter 

 Hun som ble spurt hadde ikke anledning, og Alejandra Garcia vil fungere som 
fylkeskontakt for å gjennomføre hundetellingen i 2016 

SAK 81 
2014/2015 

Styret oppnevner Irene Zakariassen, Torp, som nye fylkeskontakt med gjensidig 
prøvetid på 1 år. 

 Irene Zakariassen, Torp, ble oppnevnt som ny fylkeskontakt for Østfold 
SAK 82 
2014/2015 

Orientering om IL Seminaret 

 Det ble orientert om IL-seminaret 
SAK 83 
2014/2015 

Orientering om utstillingen i ÅL 

 Det ble orientert om utstillingen i Ål. Utstillingskomiteen mener planleggingen er i 
rute.  De skal treffes i Ål i pinsehelgen for å ta siste runde med planlegging. 

SAK 84 
2014/2015 

Utkast til årsmeldingen og forberedelser til årsmøtet 

 Utsatt 
SAK 85 
2014/2015 

Er det aktuelt at webansvarlige har tilgang til å publisere på klubben sin Facebook 
side? Vi er ganske mange som har tilgang nå, og en del har ikke lengre behov for 
dette. Vi bør gå igjennom disse. 

 Utsatt 
SAK 86 
2014/2015 

Eventuelt 

 Vi har totalt fått inn 69095,- kr til helserelatert arbeid.  Dette er donasjoner fra 
klubbens medlemmer, og må nevnes spesielt i årsmeldingen. 

 

Referent: Rita Daverdin 

 

 


