
 

REFERAT FRA STYREMØTE 23.04.18 

 

Til stede: Aud Holtskog, Liv Anne Klubben, Inger Pettersen, Iren Rudshaug, Tina Lindnes,  

Fraværende: Jorunn Øyen, Unni Olsen og Anita Vestgård 

Referent: Liv Anne Klubben 

 

SAK 1: Oppdrettermøte 

Styret møtes 13.00 på lørdag og har styremøte og planlegger siste del av oppdrettermøte da. 

Helsedelen i RAS som skal drøftes på oppdrettermøtet er klar. 

Alt det praktiske er ordnet. 

 

SAK 2: Årsmøtesaker 

Vi diskuterte hvilke saker som gjenstår og fordelte oppgavene mellom oss. Det gjenstår en del 

skriving på RAS, og årsmøtesakene fra 2017 skal sluttføres. Noe er en orientering som styret skal gi til 

årsmøtet. Liv Anne skriver årsmeldingen og styrets kommentar og innstillingen i de innkomne 

sakene. Aud har ansvar for sluttføring av RAS. 

Det er kommet inn 3 saker til årsmøtet fra medlemmer. Det er mulig den ene blir trukket. 

Vi ble enige om styrets innstilling i disse sakene. 

Sted for årsmøtet blir i Tønsberg da det ikke er så langt fra NKKs utstilling i Melsomvik på søndag. 

Tina booker møterom på hotell. 

Årsmøtesakene skal sendes ut på mail i år. Liv Anne sjekker med medlemsansvarlig hvordan dette 

kan gjøres på en enkel måte. De som ikke har mailadresser får dokumentene tilsendt pr. post. 

 

SAK 3: Status utstilling i mai: 

Alt ringpersonell er nå på plass. 

Tina sender mail til dommerne med opplysning om reise. 

Siri og Barbro har tatt på seg ansvaret for grillingen om kvelden. 

 

SAK 4: Godtgjørelse til styremedlemmer: 

Årlig godtgjørelse sendes ut i begynnelsen av mai. 

 

 



SAK 5: Oppstartssamling for nytt styreår: 

Det er nødvendig at det nye styret møtes tidlig etter årsmøtet for å legge planer for det nye 

styreåret. Det ble ikke bestemt noen dato, men de fleste i styret skal ikke reise bort på ferie, så det 

skal være mulig å få det til i løpet av tidlig sommer. 

 

SAK 6 Eventuelt: 

Inger Pettersen har en god del utstillingsutstyr som skal brukes på Norsjø. Hun skal ikke til Norsjø ,og 

noen må ta med seg utstyret. Vi avtalte at vi får noen til å ta det med fra oppdrettermøte. 


