Referat fra styremøte 19.1.2016:
Tilstede:
Linn-Therese Sundt
Ellen Enger Müller
Cecilie Ørka
Ikke tilstede:
Hege Marie Veivang
Therese Bråtenes
Nina Therese Rapp
Sted:

Monsrud

Sak 64/15 Referat fra forrige styremøte 18.11.15 og 10.12.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.
Sak 65/15 Økonomi:
Valpeshowet: Overskudd på 38 000,-.
Kurssesongen 2015: Overskudd på 75 131,-.
På konto 19.1.16: 206 401,Sak 66/15 Årsmøte:
Er i rute.
Sak 67/15 Forsikringssak:
Innbrudd i garasjen, teltene våre er stjelt. Saken er anmeldt.
Vedrørende telttyveri: Skaden er dekket, da vi bestiller nye telt send kopi av faktura og de
dekker den minus kroner 10 000,- i egenandel.
Klubben avventer innkjøp av nye telt til våren avklart med Gjensidige per telefon 19.1.16.
Sak 68/15 Veterinærkveld:
Enstemmig vedtatt at vi også i år arrangerer en veterinærkveld med Nina Gudim for alle
kursdeltakere og medlemmer i forbindelse med kurssesongen vår 2016 pga gode
tilbakemeldinger og oppmøte ifjor.
Sak 69/15 Runde:
Mail mottatt 19.1.16:
Hei,
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) arrangerer et introduksjonskurs i
dyreassisterte intervensjoner, som kanskje kan være av interesse for noen av deres medlemmer.
Kurset passer for alle som er opptatt av hvordan dyr kan innvirke på læring, mestring, helse og
livskvalitet.
Vi lurer derfor på om det kunne være mulig å få med informasjon om kurset på deres nettsider
og/eller i nyhetsbrev til medlemmene deres. Som universitet har vi ikke store

markedsføringsbudsjetter og forsøker derfor å finne andre måter å nå ut i verden med informasjon
om kurset.
Dette er et kurs som får svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. For mer informasjon om
kurset, se: www.nmbu.no/sevu/introdai
Ta gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål.

Vennlig hilsen
Vigdis Johansen
___________________
avdelingsdirektør
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
Boks 5003
1432 Ås
Telefon: 67 23 03 00 / 04 Mobil: 402 25 080
www.nmbu.no/sevu

Velger å ikke legge dette ut på hjemmesiden og facebooksiden på grunnlag av at vi anser
dette som lite relevant for våre medlemmer. De det er aktuelt for vil eventuelt oppsøke denne
informasjonen selv.
Sak 70/15 Eventuelt:
Nytt styremøte: Etter innkallingen er sendt ut og før årsmøte. Muligens bare møtes en time før
årsmøte.

