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Sak 20/19

Sak
GS: Referat fra forrige styremøte

Ansvarlig
Siw Tvedt

Godkjennes
Sak 21/19

DS: Økonomi - styringsdokument/organisering

Regnskapsfører ser for seg mål om å sentralisere regnskapet og
forbedret løsning for administrasjon- og regnskapssystem.
Presenteres et standardregnskap med standard kontoplan og
gjennomgang av arbeid som har gjort hittil 2019, med
resultatrapport.
Forslag til økonomi instruks presenteres for:
 kunder – inntekter (NKK, jaktprøver, påmelding
aktiviteter, salg etc),
 innkjøp – kostnader, med forslag til attesteringsmatrise
 Leverandører (dommere, grunneiere etc.), med forslag til
rutine
 Standardiserte skjema (for utleggsrefusjon/reiseregning
etc.)
Ulike tema innen økonomistyring og refusjoner/kostnader
diskuteres.
Konklusjon: Jan Olav Andersen tar kontakt med forbundet for
rådgiving/- avklaring.
Videre presenteres forslag til organisasjonsmodell, som underlag
til videre diskusjon i møte.
Konklusjon: det jobbes videre med fremsatte forslag og enighet
om videre fremdrift og mål om å ferdigstille overordnet
økonomiløsning og organisasjonsmodell, innen juli.
I tillegg blir det opprettet en skybasert løsning, Dropbox, for
felles lagrings løsning.
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Øystein Utne/
regnskapsfører

E-post adresse for styremedlemmene meldes inn til
regnskapsfører, som oppretter tilgang i Dropbox løsningen.
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Eventuelt

Innmeldt saker:
Kalender for 2019 - som sendes klubbens medlemmer

Jan Olav Andersen

Ref. diskusjon på forrige møte. Forslag på å lage en kalender for
klubben, der alle raser blir presentert - medlemmer kan sende
inn bilder av sine respektive hunder evt. ta med bilder fra ulike
jaktprøver etc.
Pristilbud er innhentet og det presenteres et budsjett, med
forslag til mulighet for å betale for mottatt kalender og mulighet
for reklameinntekt.
Enighet i styret om å jobbe videre med dette forslaget.

Hyppigere styremøter - forslag fra møte på hyppigere styremøter
med 3-timers varighet i en gitt periode.

Sak 23/19

SU har bedt om å få innmeldt datoer for neste års prøver (2020).
Det orienteres om mulige kollisjoner for neste års prøver.
Diskusjon på om å vurdere å flytte en av prøvene, for å unngå
kollisjon.

Marianne

GS: Neste styremøte

Øystein Utne/alle

12. juni 2019, kl. 18-21.
Forslag til sak:
 Budsjett for høstens aktiviteter
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