Referat fra styremøte i NV region 1 og 2
Tid: tirsdag 6.juni 2017 kl. 09.00
Sted: ringes på FB
Oppmøtte: Marianne Eik Wood, Guro Dragsund og delvis Eirin Brekke. Kristin Holm
fikk et kort referat på telefon rett etter.
1. Innkalling og saksliste. Ok, godkjent.
2. Møteleder: Guro Referent: Guro
3. Gjennomgang av forrige referat.
· Aktivitetsgrupper for utstilling og unghesttest, samt
løshoppingskonkurranse. Se punkt 6. Ellers må hele styret bidra frem
mot både utstilling og unghesttest.
· Tilgang til konto og mulighet for kort. Dette skal være i orden nå. Guro
skal følge opp for å være sikker.
· Regionstøtte 2015 og 2016. Dette skal være i orden nå. Guro skal
følge opp for å være sikker.
· Samarbeid med andre regioner. Region 4 har stilt seg disponible for å
hjelpe til under unghesttesten.
· Sponsorer. Dette må jobbes videre med. Burde begynne å tenke på
neste år rett etter at unghesttesten er ferdig.
· Premier. Vi må få inn gavepremier.
· Deltager.no. Guro har tilgang.
· Google dokument. Enighet om å legge referatene her slik at alle har
tilgang. Det legges i tillegg ut på hjemmesiden.
4. Utstilling 12.august, Tanum. Vi mangler folk og penger. Det må settes inn et støt nå
før sommerferien. Oppretter Google dokument slik at alle kan oppdatere rett i det og
alle ser hva som er gjort.
5. Unghesttest 30.september-1.oktober, Drøbak. Her er mye av de viktigste
funksjonene på plass, men det mangler fortsatt folk og penger. Det er vanskelig for
mange å planlegge så langt frem, så dette kommer vi sterkere tilbake senere.
Sponsorer er det viktigste å få på plass nå.
6. Vi ble enige om å kutte ut løshoppingskonkurransen i 2017. Vi har nok med å få nok
folk og penger til utstilling og unghesttest.
7. Guro har tilgang til e-posten. Denne er nå lagt inn på mobilen slik at den sjekkes
daglig frem mot utstilling og unghesttest.
8. Ingen evt.
9. Tid for neste møte blir i uke 25. Innkallelse kommer på e-post.

