
Referat JS 180820 
 
Til stede: Espen, Lise, Ann Helen, Lise, Nora, Christoffer og Jorun 
Forfall Tina 
Referent: Jorun 
 
Sak 1 konstituering styre – de som er valgt består. 
 
Sak 2 Innmelding i Brønnøysundregister. 
Espen orientere om hvordan dette praktisk skal gjøres til Nora. 
 
Sak 3 Torpomoen 2021 Utstilling blir 25 – 27 juni. Vi tar sikte på en dags utstilling. 
2022 er det interesse for å delta sammen. Jorun undersøker med leder i Sverige hvor langt de er 
kommet i prosessen. 
 
Sak 4 Utsendelse rosetter og glass 
Lise orientere og har oversikt over hvem som skal ha hva. Hun har gjort avtale om at hvis vi bestilte 
nye så skulle de sende disse ut til vinnerne. Glassene må bestilles og det tar ca 1 uke til levering. Ca 
84 vannglass og ca 36 vinglass skal sendes ut. 
Det foreslås at det bestilles opp nye som sendes direkte til vinneren. Styret stiller seg bak dette. 
 
Rosetter – Espen sender navneliste på de rosettene som mangler. Lise har oversikt over hvem som 
har vunnet. Jorun får tilsendt oversikt og sender den til Rosetter.no for utsendelse. 
 
Sak 5 Modifisering av dropbox 
Tanken er at de bruker dropbox som nå er full. De sliter med at filen blir full. Kan styret gå inn med å 
gi redaksjonen tilgang til mer data. Kostnad kr 1200,- i året.  Google drive er et forslag da dette er 
gratis. Redaksjonen må sørge for at de benytter ny/oppdaterte medlemsliste samt at 
hustandsmedlemmer ikke får tilsendt blad da dette fordyrer prosessen. Fortsatt flere som ikke får 
bladet. 
Styret går inn for å kjøpe data til ca kr 1200,- per år til lagring slik at redaksjonen får utført sitt arbeid. 
Espen orienterer redaksjonen. 
 
Sak 6 Eventuelt 
Årsmøtereferat – her mangler underskrifter på en person og det er blitt purret flere ganger. Referatet 
kan ikke legges ut før protokollen er undertegnet. Ny purring sendes. 
 
Innsending til blad – det er ønskelig med presentasjon av nye medlemmer av styret. Det oppfordres 
til at alle i styret sender inn litt om seg selv og hvem de er, hva som er spennende med spisshund og 
hvorfor det akkurat er spisshund som er førstevalget. Hvordan du ser deg selv i perspektivet japansk 
spisshund. 
 

 

 


