Referat styremøte
Tid: 6. februar 2018 kl. 20:00
Sted: Skype
Tilstede: Hege Nordeng, Lisbeth Endresen, Liv Sunniva Ugelstad, Tove Mette Brennhaug, Karoline
Gustafsson, Rita Aass
Fraværende: Tom Håvar Bogen, Jannicke Mjønes
Nytt møte: Onsdag 14. mars 2018 kl.20:45
Referent: Rita Aass
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SAKER

VEDTAK

Referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige møte gjennomgås,
godkjennes og legges ut på
hjemmesiden.
Saker avgjort på mail
Anita Menkerud ny leder av Mentalkomiteen

Tove Mette er kontaktperson mot styret.

Årsmøte (Saker som skal tas på årsmøtet
2018)
Ny obligatorisk lovmal for NKKs
medlemsklubber og forbund. Se mail fra
Hege 28.11.2017
Vi må endre lovene våre etter pålegg fra
NKK, dette må sendes inn som en sak til
årsmøtet og vedtas der.

ANSVARLIG

Tas som sak på årsmøtet

Rita

Årsberetning

Rita lager forslag som sendes styret til
godkjenning.

Rita

Regnskap

Kommer fra Hege

Hege

Budsjett

Kommer fra Hege

Hege

Valg

Kommer fra Valgkomiteen

VK

Sak: redusere til 3 blader i året?

Rita lager forslag til årsmøtet. Vi sparer en del
arbeid. Blad nr. 2 og 3 kommer forholdsvis tett.
Slå sammen utgave 2 + 3. Slik at bladene kommer
ut i Mars, juli, november. Det vil også være noe
besparelse på økonomien.

Rita

Sak: Ny certordning

Rita lager forslag til årsmøtet. Må opp til
avstemming på årsmøtet – det som avgjøres her
kommer til å gjelde i 3 år.

Rita

Sak: Forslag om å flytte BISS rundt i landet
for å spre belastningen på UK og styret. Og
for å få flere aktive.

Rita lage forslag til årsmøtet.

Rita

Obligatorisk fra NKK, må stå på agendaen til
årsmøtet. Foreslås ikke endret.

Rita
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Sak: Medlemskontingent
Hengesaker
Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør
liste på sjekkpunkter over hva som skal være
med i bladet pr. mnd/til enhver tid.
Styret
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Økonomi
Avlskomiteen
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Utstillingskomiteen
Dommere til 2019
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Vinnerlister
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BISS-2018
UK og trøndergjengen har sånn ca. kontroll
på det meste foreløpig. UK har neste møte
12.2.18. Noen spørsmål til UK om
utstillingen?
Offisielt Rallystevne er avlyst da vi ikke får tak i
dommer. Hege har vært i kontakt med alle 18
på listen og fått nei fra alle. Skal vi ha uoffisielt
stevne?

Deltagerpremier til alle, hva skal vi ha, + pris?
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Mentalkomiteen
Tove Mette har trukket seg fra komiteen –
informere ny leder av MK om dette.
Valgkomiteen
Distriktene
RR-bladet
Hjemmesiden og FB-profil
Hengesak - Er det mulig at komiteene lager
en egen tekst som kan legges ut på deres

Oppdatere disse etter årsmøtet, når det er
avgjort om det skal være 3 eller 4 blader pr. år.

Rita

Rita

Tas opp på møtet hos UK, skal vi arr. Uoffisielt?
Kan vi ha andre arrangement på mandag?
Hurtigløp, agility, innføring i Rally?
Nei, ikke uoff. Rally

Alle
Kom med forslag.

Tove Mette fortsetter som styrets representant,
dette er informert leder av MK.

Tove Mette

sider? Svært mye skrivearbeid om Liv skal
sitte og lage en ny tekst for alle
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NKK
Reviderte regler for Valpeshow og uoffisielle
show, se mail fra Hege 31.1.18
Helse- og avlsarbeid - HS-vedtak163/17 Se
mail fra Hege 23.1.18
Dogs4All/messer
Prøver i 2018
Hengesak:
Bergen vil ha dobbelt Rallystevne ved
påsketider.
Eventuelt
Astrid Sunde har sagt fra seg vervet som
kontakt for omplasseringstjenesten, vi bør
ha en ny.

Kalender – hengesak
Det har vært etterspurt kalender for 2018 fra
noen medlemmer. Trykke færre?
Ha større datoruter (for å notere i). Innhente
priser på trykk for kalender 2019.

Må informeres til UK og til dommer.

Rita/UK

Hege svarer NKK.

Hege

Er søkt hos NKK. Bergensgruppen tar dette selv.

Styret legger ut inntil vi finner en ny. Liv
kontakter ‘’nye’’ på Finn etc. Hege kontakter
Astrid og forespør om hun har en liste på
personer som er interessert i omplasseringshund.

Styret/Liv

Lisbeth innhenter priser på trykk.

Lisbeth

