
NOTAT FRA STYREMØTE NR. 6 FØR SU 

 

Dato:  21.03.2018 

Sted:  Skype 

Til stede: Dagfrid, Håkon, Janne og Bjørg 

Forfall:  Stein og Kjersti 

Referent:  Bjørg 

 

ARBEIDSMØTE VEDR. SU 21. OG 22. APRIL. 

Arbeidsfordeling, gjennomgang av sakene, samt gjennomføring av samme møtet. (Pluss litt til) 

 

VEDR. SU: 

 

1. Gjennomgang av underlag til SU. 

 

2. Vi satser videre på et en dags SU i oktober. Da ikke med sponsing av observatører. Dagfrid 

finner dato slik at vi kan foreslå dette på SU i april. 

 

3. Bjørg sender svarene som er sent til HAK, ut til hele styret. 

 

4. To forslag er kommet inn til SU fra Hedmark. Disse sendes videre til HAK for at de skal kunne 

forberede et innlegg om disse to sakene på SU 

 

5. Forespørsel fra Agder til SU ang. web-mail, tas ikke opp som egen sak der. Det legges inn 

under saken om web sidene våre og blir en del av informasjonen fra Jon på SU. 

 

6. Hva med Dogs4All? Kan vi på noen som helst måte samle dugnadsfolk nok til å ha stand der? 

Saken tas opp under promotering på SU møtet av Stein.  

 

Forslag: Avdelingene må sende inn bidrag og personer inne en viss dato (før påmelding til 

Dogs4All) Får vi ikke nok bidrag og folk, blir det ikke aktuelt å ha stand. 

 

7. Vi må sette opp et tidsskjema for hvor lang tid hver sak skal få på SU. En fra styret må sitte å 

ha oversikt over tiden kontinuerlig gjennom møtet.    

 

8. Lunch på SU: 

Lørdag foreslås til 13.00. Bjørg snakker med hotellet om det er ok. Sjekker også om det kan 

serveres noe til en evt. «mat-pause» i 16-tiden, samt noe å bite i når folk ankommer lørdag 

morgen. 

Lunch søndag foreslås til kl. 13.00, like etter innlegget om CashBack. 

 

ANNET: 

9. Sjekk om NKK har vår rette e-mail adresse. Vi har ikke fått mailer i vinterhalvåret fra dem. 

Kan disse være sendt til den «gamle» ledermailen og bare ligger der. Jon sjekk om bl.a. 

høringer fra NKK ligger der. 

 

10. Musikk til Jubileumsmiddagen på Torpomoen.  Dagfrid har to navn, en med taffelmusikk 

under middagen (Terje Nordahl) som bor lokalt. En som i tillegg spiller musikk til dans også 

(Vidar Aasland). Dagfrid sjekker priser på disse to i første omgang. 


