Referat styremøte søndag 1.3 kl. 18.30 i Kringlatoppen barnehage
Tilstede:
Styremedlemmer: Wenche, Karin, Kirsten, Roar, Jeanette,
Varamedlemmer: Vigdis, Karin Helen
Sak: Eventuelt
1.Leder valgte å begynne med eventuelt sak som kom inn fra henne og
en sak som kom fra nestleder. Begge sakene gjaldt innstilling fra
valgkomité. Dette ble gjort fordi leder av klubben ønsket ikke å gå videre
med styremøte før denne saken ble klargjort.
Vedlegg som var med:
• Brev om innstilling til valgkomite 2020 fra leder
• Brev om innstilling til valgkomite 2020 fra leder av valgkomite levert
til nestleder i klubben.
Brevene ble lest opp fra henholdsvis leder av klubben og nestleder av
klubben.
Leder for klubben informerte også om at NKK var informert i forhold til
sak. Vil gjøre oppmerksom på at ingen navn ble gitt i forhold til det,
bare ord som leder av klubb, nestleder, kasserer og leder av
valgkomite. I forhold til sakens gang, kunne de ikke se at årsmøte
24.2 ikke kunne vært gjort annerledes.
Brevene ble tatt til etterretning men styret valgte likevel å gå for
forslag fra leder i valgkomite om at styret skulle bestemme om vi
skulle ha ekstra ordinært årsmøte. Styret gikk dermed til avstemming.
Vedtak:

4 imot at det skulle være nytt årsmøte
1 for at det skulle være nytt årsmøte

-Leder for valgkomité stilte også sitt verv til disposisjon hvis styret
ønsket at hun skulle trekke seg.
Vedtak: Enstemmig vedtak fra styret at leder for valgkomite skulle
fortsette i sitt verv hvis hun fremdeles ønsket det.
2.En annen sak som kom inn under eventuelt var fra kasserer. Ønsket
å kjøpe inn nye skiltholdere til rallylydighet. Hun hadde innhentet
opplysninger om pris.
Vedtak: Enstemmig vedtak om at det kunne bestilles 30 skiltholdere.
Sak 2: Vi velger en skriver til styret –som starter sitt arbeid ved neste
styremøte. `
Vedtak: Kirsten Botnan ble valgt som skriver
Sak 3: Hvordan jobber vi fremover i styret. Forventninger til hverandre
-Ha tillit til hverandre og stole på hverandre. Åpenhet er viktig.
- Jobbe for å fremme klubben
- Hvis noen har noen saker som skal tas opp, send gjerne saken til leder,
så det kan tas opp på et styremøte. Unngå unødig diskusjon på styrer
siden. Ting kan leses og oppfattes feil.
De nye varamedlemmene synes det skulle bli interessant hvordan en
jobber i klubben.
Sak 4: Informasjon til nye styre/varamedlemmer
-Nytt område-hva skjer der?
Vi jobber med et område i Kvinesdal. Knut Lundebrekke er valgt som
kontaktperson for området.
Det ble gjort noe feil med drenering, så området må graves opp igjen.
Venter på dette.
Leder foreslo at Roar Glendrange hadde kontakt med Knut Lundebrekke,
og informere når det skjer mer. Dette sa Roar ja til.

Styret ønsker kontrakt over bruk av området. Leder ønsker at alle i styret
skal ta beslutning over kontrakten når den foreligger.
Ønsker også en kostnadsoversikt på opparbeiding av området, slik at
nye styremedlemmer for innsikt. Styret skal sammen si hva de ønsker
kontrakten skal inneholde. Det legges ut forslag på styrer siden og Roar
tar dette med videre. Det utarbeides en kontrakt som da styret skal se
gjennom og godkjenne.
Styret velger også å si opp kontrakten med ride huset i Kvinesdal som
klubben har benyttet de 2 siste årene.

Referent: Wenche Brakstad Haugland

