NORSK RASEDUEFORBUND

MØTEREFERAT
Styremøte
Deltakere

Agenda

Sand
16. mai 2011
Hans Petter Nernes
Svein Harald Vikse
Gunnar Brandal
Jarl Undahl (innkalt for avtale vedr. utstilling og katalog)
1. Konstituering av styret
2. Registrering i Brønnøysund registrene
3. Redaktør Duevennen
4. Regnskap / overføring av bankkontoer
5. Ringbestilling 2011
6. Utstilling og katalog – avtale med J. Undahl
7. Websider – raseduen.no
8. Diverse

1. Konstituering av styret
Som et resultat av at det valgte styret for 2012/2013 trakk seg med umiddelbar virkning, så er
det gjennomført ekstraordinær generalforsamling 7. mai 2011. Der ble Hans Petter Nernes valgt
som ny formann og fikk mandat å konstiturere nytt styre med Svein Harald Vikse og Gunnar
Brandal som styremedlemmer.
Styret konstituerer seg som følger:
Formann, Hans Petter Nernes, sitter til 2012
Nestformann, Svein Harald Vikse, sitter til 2013
Kasserer, Gunnar Brandal, sitter til 2013
Sekretærrollen i styret mangler p.t. og styret arbeider frem løsning på dette frem mot ordinært
valg som skal foreats under Representantskapsmøte 2012.
I mellomtiden ivaretas sekretærrollen styremedlemmene imellom.

2. Registrering i Brønnøysund registrene
Registermelding for endring av styresammensetting er laget og sendt Brøynnøysund registrene.

3. Redaktør Duevennen
Redaktør Jørgen Eljervik sa opp sin stilling som et resultat av at forrige styre trakk seg.
Vi mangler derfor redaktør til Duevennen.
Styret jobber videre med dette og ber samtidig om at lokalforeningene er behjelpelige med å
finne aktuelle kandidater til jobben. Aktuell kandidater fremsettes til formannen.

4. Regnskap / overføring av bankkontoer
Fullmakter for overføring av bankkonto til kasserer er i orden.

Regnskap for 2011 er p.t ikke bokført av forrige styre. Gunnar Brandal gjennomgår de, pr. 7.mai,
overleverte bilagene og får disse bokført og avstemt mot bankkontoen.
Det er behov for et nytt regnskapsprogram. Tidlegere benyttet program hadde gitt forrige
kasserer mye problemer og han anbefalte at det ble investert i nytt.
5. Ringbestilling 2011
Ringbestilling er effektuert til DRF v/Herluf Pedersen. Bestillingen er i omfang lik forrige års
innkjøp.

6. Utstilling og katalog – avtale med J. Undahl
Jarl Undahl har en avtale med NRF v/ tidligere styreformann som han fortsatt står ved. Avtalen
må fornyes i 2012. Det vil være et behov for samarbeid mellom hans Petter og Jarl for
kommende utstillinger.

7. Websider – raseduen.no
Raseduen.no har behov for en oppgradering / fornying og som må innbefatte en forenkling av
oversikten. Pr.nå er websidene litt uoversiktlige og kan være vanskelige å finne frem i. Det bør
også på enkelt vis fremkomme hva som er endret “siden sist” / evt. historikk på dette. Hans
Petter ser nærmere på dette og utarbeider et utkast til ny web design.

8. Diverse
Som inspirasjonskilde vil det bestilles et par, tre abonnement av utenlandske blader.
Håndtering av championater er et tema som også må diskuteres nærmere. I første omgang vil
dette bli håndtert som før med PC utskrift på format med bilde. Det er behov for å gå til
anskaffelse av et kamera.
For å spare utgifter og forenkle kommunikasjonen mellom styremedlemmene så skal det
benyttes et PC program for dette. SKYPE er et system som gjør det mulig å ha video samtale
mellom grupper av folk hvor både telefon og bilde “går gjennom” internett. Programmet er
innstallert og testet hos alle styremedlemmene.
Til slutt takker vi Svein Harald som holdt styremøtet hjemme hos seg med oppvarting av deilig
middag og kaffe med sjokolade til.

Hans Petter Nernes
Formann
(fung.sekretær)

