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2020-02-26 Stvremøte kl. 18:30 - 20:00 på Hiet
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t. 1/Rvdetingenes pålagte oppgaver etter avholdt Generalforsamling med frist 29.02.2020. Se vedlegg
I 

nMAL>.

iJ Protokott/Referot og årsregnskop skal sendes HS i somlet moil. post@nschk.no
I

\J Gå inn på NKK og oppdater endringer på tillitsvolgte i avdelingen, og doto for ovholdt GF.

t! Meldt inn til HS novn på volgte representonter til Rep.mØtet, og evt. valgte vororepresentonter og

V,observatører innen 29 februar 2020 kl 2359.

I Alle økonomiske fordringer eldre enn 2 mnd skolvære oppgjort.

2. LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHAFERHUND KLUB REV. 6 _25.03.20!7

53.4.1 Avdelingens genera lforsamlings oppgaver

Representanter til Representantskapet

r:
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Delegater til NKKs regionmøte

oppførger: 
U*Wrfr" N(K Frist:

Andre utvalg som måtte være ønskelig
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/

Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer

oppfølger: 
n/ø

Frist:
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Godkjent årsregnskap oversendes HS for orientering.



S4-3-1 Avdelingsstvrets oppgaver er å:

Avdelingsstyret oppnevner avlskontakt og RIK-ansvarlig for 2 år av gangen

Sekretær fører møteprotokoll, som skal være tilgjengelig for medlemmene og HS

Avdelingsstyret sørger for å holde medlemsoversikten å jour
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3. Avdelingens aktiviteter 2020 hentet fra nettsiden

18. - 19. Januar Bru ks B/C - Seminar

I

19. Januar LP Appelcup

l-l-. Februar Styret Generalforsamling

15. - 16. februar Bruks B/C - Seminar

14. - 15. mars Bruks B/C - Seminar

23. April -7. mai Bru ks FP kurs

+e/u*p- Jens er sykkelfører og Åge er

dommer
I

2. mai Utstilling Utstilling Tysk mgnster

3. mai Utstilling Offisiell utstilling

3. mai LP NKK LP S&Vlr.-,7
&.cr nnce
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9. mai LL Alme 84-20019 F P/U H P/r G P/r BG H/S L

10. mai Bru ks 84-20021 FP

10. mai Bru ks 84-20022UHP v
23. mai Bru ks 84-200245PH1 Q,^-lt. "*"L{n 

cc',-'* {;{

2. juni Bruks 82-20005 NKK Kåring
Vur,- 4e,*u. .'fBlb t>'l

19. september Bruks 84-20066 FP/UHP

26.-27.september LL Alme 84-20068



{^ HBUs første figurantsamling på Romerike 18. - 19. april 2020

HBUs andre figurantsamling september / oktober
Egen figurtantsamlinger per måned imellom
Fig utviklingsprogram i avd. Romerike

Fig trening i Lillestrøm

Figurantutvikling hos Zarif Hamzic LL Alme

RIK grunnkurs og Fig kurs
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6. Andre aktiviteter

Klippeliste

oOOføleer: p. "t"' tlhi c/e 6/^ 6/*-
lnnkjøp av forbruksmateriell og butikkvarer

il

il

d
Startpistol. Søk om tillatelse og vpn skap. Kontroll og vedlikehold.

-2<>

Gressklipperen. Kontroll og vedlikehold.

Oppfølger: rrist/%L ,4/ n" t

oootøteer:il7r/! 
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Chip avleser 2 stk. Kontroll og vedlikehold.
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Materiellbehold ning og gjena nskaffelser.

LillestrØm banken. Bidrag til organisasjoner og lag.
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Sø{ri.trl sparebank. Bidrag til organisasjoner og lag.

Dugnad på Hiet, hva skal gjøres når?
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Kontakt med utleier / bonden og veien 4rntt- TrLbr"Th '/oB D / 73
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Kjøleskapet og annet kjøkkenutstyr
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Annet inventar

Samarbeid LL Alme
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Frist: / /?
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Avd. Rome ri kes postad resse og konta ktinformasjon?
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Reg av knallpistol
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Fef,

Julebord, dato i november / desember.
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Oppfølger: Frist: t///4/a

lnviter til GF 2021
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