Tema:
Dato:
Tilstede:

Styremøte Vestlandets Fuglehundklub
05.02.2020
Andreas Borcherding, Siw Tvedt, Torleif Askeland, Arne Stalheim, Helge
Pedersen, Baard Brattebø, Peter T. Hansen (regnskapsfører)
Fraværende: Øystein Utne, Grethe Walvik
Referent
Siw Tvedt
Møtereferat
Nr.
Sak 05/20

Sak
Referat fra forrige styremøte

Ansvarlig
Grethe Walvik

Referat ikke foreløpig tilgjengelig
Sak 06/20

Regnskap og Økonomistruktur v/regnskapsfører
Innledningsvis gir Peter innspill på møtestruktur for styret
og de ulike arbeidsutvalgene.
Styret takker for innspill.
Regnskap for 2019 er avsluttet og overlevert revisor.
Regnskapsberetning for 2019 er klargjort for signering.
Gjennomgang av Dropbox funksjon, muligheter og struktur.
Styret ønsker at det utarbeides enkel
brukerveiledning.
Budsjettarbeid for 2020 er under arbeid.
Ansvarlige ressurser for de ulike utvalg tar kontakt med
regnskapsfører.
Bruk av Deltager.no og ny struktur på VIPS meny –
Deltager.no benyttes ved alle aktiviteter der dette er
hensiktsmessig.
VIPS meny bygges med struktur som viser tagging av de
ulike aktiviteter, med undermenyer.
Post@v-f-k.no – fungerer greit, det gjort mindre
forbedringsendringer.
Attestering – Regnskapsfører behøver beslutning på
attesteringsstruktur på aktiviteter/kjøp som er utenfor
budsjett. Styret må beslutte hvem som skal inneha denne
attesteringstilgangen.

1

Peter T. Hansen

Sak 07/20

Aktivitetsplan 2020

Arne Stalheim

Kort gjennomgang av kurs på Gaularfjell.
Første år med denne aktiviteten. Oppsummert godt kurs,
med god gjennomføring.
Aktivitetsplan 2020 – Arne presenterer plan så langt,
Utarbeidet strukturert plan med forslag til sjekkpunkt på
hver aktivitet.
Innspill fra styret på andre mulige aktiviteter som kan legges
inn i plan, og jobbes videre med.
Aktivitetsplan for 2020 må legges tilgjengelig for
medlemmer. Dette prioriteres.

Sak 08/20

Eventuelt
Saueaversjonskurs 2020
Kursplan er under arbeid.
Jobber med å få p plass noen flere kurs i år, og gjøre
forbedringer på når og hvor de ulike kursene avholdes.
Tilstreber å benytte flere instruktører.
Deltager.no benyttes for årets påmeldinger.

Dato for Generalforsamling 2020
Dato blir 15. april – annonseres 8 uker før.
Forslag til saker sendes post@v-f-k.no med frist, innen 29.
mars kl. 20.
Forberedende arbeid igangsettes.
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