Utskrift av Protokoll styremøte 6 – 2015
Kristiansand, 29.juni 2015 kl. 1930-2100
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Paal Østberg (PØ),
Forfall: , Irene Bakke (IB), Jon Egil Jøssang (JEJ), Jan Veikko Granroth (JVG), Oddleiv
Moe (OM)
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Referent: JK
Sak

Beskrivelse

0/15

Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/15

Orientering om økonomi
671 medlemmer har betalt så langt. Kontingentinngangen er fremdeles på nivå
med 2014.
Andre inntektsposter er noe bak budsjett og fjoråret. Tilsvarende er
kostnadspostene noe lavere enn budsjettert.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

13/15 Refinansiering av klubben
KGK har gjennomført et medlemsmøte hvor de presenterte tanker om et videre
samarbeid mellom klubbene. Inntil refinansiering av klubben er mer avklart er det
vanskelig å gå videre med konkrete samtaler.
Videre fremdrift avhenger av svaret fra Nordea og ytterligere informasjon til
medlemmene gis når flere detaljer er avklart.
Enstemmig vedtak:
Informasjon tas til etterretning.
3/15

Status på bane
Det er kommet inn forslag til navn på bruer og andre områder på banen som
hedrer personer som har gjort en ekstraordinær innsats på banen.
Klubben har mange frivillige som gjør en ekstraordinær innsats på ulike områder
og styret ønsker derfor ikke å gi personnavn til bruer eller lignende. Det kan være
aktuelt å gi navn etter grupper som har bidratt over tid, f eks mandagsbrua.
Enstemmig vedtak:
Innspill til navn på områder på banen behandles fortløpende, men styret vil være
tilbakeholdne med å bruke personnavn.

18/15 Søknad fra Norsk Kennelklubb (NKK)
NKK har søkt om å arrangere NM på Bjaavann i 2016. Dette er i tilsvarende helg
som i år er avsatt til KM. Det gjøres derfor ytterligere undersøkelser ift dette før
en beslutnings fattes.
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Frist

Enstemmig vedtak:
Saken behandles når ytterligere informasjon er innhentet.

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Jon Egil Jøssang

_____________________
Jan Veikko Granroth

Side 2 av 2

SH

Snarest

______________________
Oddleiv Moe

