Referat styremøte

Tid: 5. Desember 2017 kl. 20.00
Sted: Skype
Tilstede: Lisbet Endresen, Liv Sunniva Ugelstad, Hege Nordeng, Caroline Gustavson, Tom Håvar
Bogen, Jannicke Mjønes. Tove Mette Brennhaug. Rita Aass
Nytt møte: Lørdag 20. Januar 2018. Kl. 11:00 hjemme hos Lisbeth.
Referent: Rita Aass
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Referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige møte gjennomgås,
godkjennes og legges ut på
hjemmesiden.
Saker avgjort på mail
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.
Årsberettning
Regnskap
Budsjett
Valg
Sak: redusere til 3 blader i året?
Sak: Ny certordning
Hengesaker
Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør

Styret
Rette opp mandatene som det ble stemt
over på årsmøtet 2017, slik at de stemmer
med vedtakene som ble gjort. Gjelder
mandatet til RRWC og avsetning av midler til
forskning
Oversikt over styrets oppgaver gjennom

VEDTAK

ANSVARLIG

Godkjent og kan legges ut

Lisbeth/Liv

Lage liste på sjekkpunkter over hva som skal være
med i bladet pr. mnd/til enhver tid. Må være med
bilder av listevinnere også, ikke bare gullhund.

Rita lager forslag og sender forslag som styret kan
gå gjennom. Dette kommer, har ikke hatt tid
p.g.a stort press på jobb

Vi må sette opp en oversikt.

Rita

året.
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Dette kommer, har ikke hatt tid p.g.a stort press
på jobb

Rita

Økonomi
Resultat for 2017

Ser foreløpig ut som vi får et lite overskudd

Hege

Avlskomiteen
Må ha flere kandidater med i komiteen.
Hvordan går dette, har vi fått noen flere?
Husk å melde fra når nye kommer inn til
styret, og legge inn info på hjemmesiden.

Vi har fått med et medlem til, Renate Hasle.
Styret må få kopi av hvem som kommer inn som
nye medlemmer. Det må også oppdateres på
hjemmesiden.

Liv

AK har jobbet med en spørreundersøkelse
om DS operasjon. Denne sendes til styret i
første omgang for gjennomlesing. Styret
melder tilbake til AK.
RAS komité – RAS skal revideres i 2018.
Lisbeth lager en forespørsel til bladet og Liv
forespør noen av de som var med i komiteen
første gang.
Noen som har meldt seg? John Sigve Berg,
Anita Menkerud og Mona Hansen har meldt
interesse for å være med.
Vi må sette sammen en komite med en leder
som setter i gang arbeidet.
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Utstillingskomiteen
Må ha flere medlemmer med i komiteen. Vi
må jobbe for å få med flere. Vi må ha med
nye til 2019.
Vinner rosetter - vi må informere om at disse
må hentes av vinner eller tas med av kjente
fra utdelingen. Klubben brukte 832 kr i porto
på utsendelse av dette i år. Unødvendig med
tanke på at vi har budsjettert med
underskudd.

Liv
Er sendt til oppdrettere som har hatt kull de siste
10 år. Svarfrist er ut desember.

Marianne D. Lund har også meldt interesse for å
være med på RAS.
RAS bør være klar for gjennomgang til årsmøtet.
Ak sender ut en mail til de som har meldt seg og
informerer om at arbeidet bør starte i januar
2018.

Stephanie Bringslid har meldt seg som medlem til
UK.

Settes inn en merknad om dette under
vinnerlister i bladet. Dette kommer, har ikke hatt
tid p.g.a stort press på jobb.

Sende ut generell tillatelse til alle klubber.
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Vinnerlister
Mail fra Annette Booth
Jeg har starta med å se på poengfordelingen
i de sportene vi allerede har og legger ved et
forslag til oppjustering av poengene i de
forskjellige klassene slik at det skal lønne seg

Liv

Alle

Rita

Rita

Forslagene fra Annette ser veldig bra ut.
Enstemmig vedtatt av styret.
Legges ut på hjemmeside og FB med opplysning
om endringer fra 1.1.2018.

Lisbeth

å gå oppover i klassene.
Jeg har også gjort litt forenklinger med
hensyn til cert.
I tillegg synes jeg fortsatt AG er unødvendig
komplisert å regne på, i tillegg til at systemet
vårt har gått på tvers av NKK sitt system, så
der har jeg gått ut over bestillingen deres og
laget et forenklet forslag basert på NKK sitt
regelverk. Jeg trener litt AG, og
konkurranser litt uoffisielt, og selv om AG er
litt mer komplisert enn hopp på noen måter,
så synes jeg ikke forskjellen er så stor at det
trengs å vises i poengsummene. Mine går
ofte bedre AG enn hopp, for de elsker
felthindrene, men er tregere i hopprundene
som er mer ensformige og tekniske. For
eksempel.
Kan dere ta en titt på justeringene mine?
Ene regnearket er eksisterende regler, det
andre er forslag.
Hilsen Annette
Excel arket med forslag er lagt på styresiden
på FB.
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BISS-2018
Foredragsholder Thomas Laube (tysk
veterinær som opererer DS) til BISS 2018. Er
Dr. Laube invitert?
Har han takket ja til invitasjonen?
Tenkte bare å høre om du kan legge til Dr.
Laube på neste møtes agena. Ift. bestilling av
leilighet, og mer info som vi kan gi han, hvis
dette ikke allerede er gjort.

Han er invitert, vi venter på svar. Følges opp på
mail og på neste møte.
Jannicke sender mail til Laube og informerer om
bosted, mat og reise + program for helgen. Vi
satser på å ha foredrag lørdag ca. kl. 1800. Så
håper vi på et positivt svar.

Dommer rally på mandag?

Hege fortsetter å ringe rundt.
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Mentalkomiteen

Forslag om å legge mentalkomiteen inn under AK.
Liv spør medlemmer av AK. Tove Mette spør de
Liv/Tove Mette
andre i MK. Saken tas videre på neste møte.
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Valgkomiteen
Distriktene
Årsberetning fra dist.rep. - Bør vi få med
dette i styrets årsberetning fremover, fra
neste årsmøte i 2018? Må i så fall endre
vedtektene for Dist.rep.

Lage mal på noen få punkter som skal være med
i årsberetning. Tove Mette setter opp et forslag.
Forslag kommet på mail fra T. M er det godkjent
og skal settes inn i retningslinjene.
Settes inn i mandatet og oppdaterer på
hjemmesiden.
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RR-bladet

Tove Mette

Rita
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Vi må få bladet til å komme ut i henhold til
utgivelsesplanen.

Bør ta et møte mellom redaktør og leder + ev
flere fra styret. Hege prøver å sette opp et møte.

Hege

Stafettpinne til dist.rep om å sende inn
aktiviteter og stoff.

TM sender ut til Dist.rep

Tove Mette

Nettsiden og FB-profil
Hjemmesiden:
Feil dato på nytt styremøte – må oppdateres
kontinuerlig
Feil dato på stoff til bladet, må oppdateres
kontinuerlig.
Feil personer under Mentalkomiteen, må
oppdateres.
Siste styrereferat som er lagt ut er fra
22.8.17, må oppdateres.
Protokoll fra 2016 + ex.ord møte 2016 må
legges ut, siste som ligger ute er fra 2015.
Er det avtalt dato for når klubben overtar
oppdatering av gullhundlistene?

Oppdatert nå
Oppdatert nå.
Oppdatert nå.
Oppdatert nå.
Legges ut nå.

Klubben overtar fra 1.1.2018
Lisbeth

Hengesak - Er det mulig at komiteene lager
en egen tekst som kan legges ut på deres
sider? Svært mye skrivearbeid om Liv skal
sitte og lage en ny tekst for alle
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NKK
NKK ønsker forslag på utstillingsplasser
Se mail fra Hege 18.11.2017

Om noen har forslag, maile NKK.

Referat fra RS?

Kommer.

Hundens Dag 09. juni 2018, Mail fra NKK
12.10.17

Denne bør sendes til dist.rep så de ev. kan
avholde arrangement i sine distrikter.

Dogs4All/messer
Oppsummering etter Dogs4All

Prøver i 2018
Hengesak:
Bergen vil ha dobbelt Rallystevne ved
påsketider.
Eventuelt
Spørsmål vedr. Kalender på FB

Godt besøkt stand, masse spørsmål om rasen.
Flinke engasjerte folk som bidro i løpet av helgen.
Caroline har skrevet innlegg til blad 4/17.

Er søkt hos NKK.

Avklart.

Alle

Tove Mette

