GRENLANDSPUSEN

ÅRSRAPPORT 2018

Grenlandspusen har hatt et aktivt år mellom 01.oktober og 30.september, med meget god
medlemsutvikling.
Antall medlemmer
Totalt hadde Grenlandspusen 58 registrerte og betalende hovedmedlemmer på slutten av året.
❖ 58 (51)
hovedmedlemmer
❖ 9 (10)
av hovedmedlemmene har familiemedlem i tillegg
❖ 3 (1)
støttemedlemmer
*Fjorårets

tall i parentes.

Møtevirksomhet
Styremøter:
Grenlandspusen’s styre har hatt 9 styremøter dette året. Styret har i tillegg holdt god kontakt utenom de
planlagte styremøtene.
Medlemsmøter:
Grenlandspusen har hatt 7 medlemsmøter, som inkludert års/julemøte (17. november 2017) og
sommerfest (7. juni 2018).
• 5 oktober 2017 inviterte vi til medlemsmøte for å diskutere evt mulig sammenslåing med VERAK
• 7 november 2017 inviterte Stargate Petshop alle medlemmene til åpen butikk og foredrag med
Kokokatt.
• 17 februar 2018 inviterte vi til to møter på samme dag:
o Gjennomgang av NRRs GF saker
o Kursing i MinKatt
• 7 Mai 2018 hadde vi medlemsmøte der vi snakket om vår kommende utstilling i November 2019.
Årsmøte:
Medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill i forbindelse med saker som skulle behandles på
NRRs Generalforsamling som ble avholdt i februar. Grenlandspusen fremmet to saker til årets
Generalforsamling.
Styresammensetning siden årsmøte
Leder:
Siv Cathrine Brauter
(2017 - 2018)
Nestleder:
Solveig Damsgaard
(2018 - 2019)
Sekretær:
Monica Grytdal
(2018 - 2019)
Kasserer:
Heidi Hartvigsen
(2018 - 2019)
Stambokfører:
Cathrine Ormåsen
(2017 – 2018)
Styremedlemmer:
Mona Seterdal
(2017 - 2018)
Vivian Keller
(2017 - 2018)
Hilde B Roland
(2018 – 2019)
Varamedlemmer:
Mariann Karlsson Reime
(2018)
Lise G Sandbugt
(2018)
Valgkomite
Per Hotvedt Nielsen, Linn Beate Karsten, Anne Cecilie Stabell
Revisor
Anne Røed Meek
Webansvarlig
Siv Cathrine Brauter
Annen virksomhet
Hobbyutstilling:
20 Januar 2018 inviterte vi til hobbyutstilling for våre medlemmer. Vi inviterte også naboklubbene VERAK
og TERAK. Vi hadde også en spesiell invitasjon ute til alle katter fra Redd Dyra, som kunne delta på
utstillingen på samme grunnlag som registrerte katter i NRR: Dette var en kjempesuksess – som også ga
en god pengesum på konto for klubben.
Representasjon:
Grenlandspusen ble invitert av Buddy på Brotovet, Stathelle til å vise frem katter på kjøpesenteret (21
oktober 2017). Vi arrangerte også en familiesøndag på Menstad bydelshus (26 november 2017) der alle
kunne komme og hilse på katter og høre på foredrag om kattens historie samt presentasjon av våre
medbragte katter. Grenlandspusen representerte klubben på Mini dyrsku’n på Søve (2. juni 2018), som vi
har pleid gjennom flere år.
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Utstilling:
Klubben har ikke hatt en utstilling i 2018. Men har også søkt om å holde ny utstilling i 2019 og forbereder
dette. Dato for denne blir 2. og 3. November 2019.
Avtaler om rabatter
Klubben har videreført avtaler om rabatter med Herkules Zoo (inkludert alle avdelinger Skien, Porsgrunn,
Larvik) og med Stargate Petshop, Larvik/Nettbutikk.

Økonomi
Klubben har hatt en god økonomi gjennom året, med et relativt godt overskudd basert på økt
medlemsmasse og hobbyutstilling.
Inntektene på grasrotandel og lotterisalg har gått ned.

Delegat til NRRs Generalforsamling
Solveig Damsgaard og Lise Sandbugt

Skien 15.11.18
Styret
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