
Tittel Styremøte Per telefon
Messenger

Tirsdag 11.06.2019 kl 
20.00

Skrevet av :
Beate Henningsen

Tilstede : Styremedl.:
Mona Irene Holte
Mona Lindrupsen 
Beate Katrine Henningsen
Hege Skomedal
Ragnar Lie 

Vara:
Even Storskogen Prydz
Jarle Gåsøy

Ikke tilstede : 
                                                                                                       

Sak Saksbeskrivelse Ansvarlig Konklusjon/vedtak Utføres
innen

Åpning Leder ønsker velkommen til 
styremøte.

39/2019 Gjennomgang og godkjenning av 
referat fra styremøte 29.04

 Referatet er godkjent med 
bakgrunn i at
styremedlemmene har hatt 5 dagers
frist
til å komme med innspill etter at de
fikk
tilgang til protokollen.
Protokollen er lagt ut på klubbens
hjemmesider.

40/2019 Post/mail til styret
Fra NKK  
Representantskapsmøte 2019.

Fra medlem,ang hundesportresultater
  

Hege representerer klubben. 

Utfordringen med å registrere 
andre aktiviteter enn utstilling er at 
det pr i dag ikke sendes inn 
resultater av stevner/konkurranser 
til klubben eller NKK. Det betyr at 
det dermed ikke er noen plass man 
kan innhente resultatene.
Styret ønsker forslag til hvordan 
dette kan og bør gjøres slik at vi 
kan diskutere det. Styret har pr i 
dag ingen god løsning på dette. 

   



41/2019 Økonomi Mona H Bytte av kasserer, Mona H må 
kontakte banken, for å ordne med 
konto. 

42/2019 Rasespesialen 2019
Hege informerer om siste nytt.

Skrivere 

Har dere noen dere kan spør som 
sponsorer tenker på gaver/deltaker nett 
osv.

Påmeldinger av 
kurs/konkurranser/freestyle 

Bestilling av rosetter /katalog 

Utstillingsleder og ringsekretær.

Mona H

Runi

Jobbes med reisen til dommer. 
Avventer svar fra dommer. 

Hege sjekker ut videre .

Alle tenker og sjekker ut ang det. 

Johnny Mathisen og Jenny Marie 
Savio. Ikke bestemt enda hvem som 
tar hvilke oppgaver.

43/2019 Fb siden til klubben
Regler 
Hvor går grensen for hva man kan legge 
ut på facebook siden - bør vi revidere og 
være mer tydelige.
Spesielt mtp oppdrettere. 

Det er mange medlemmer i gruppa. 
Gruppa er for de som har, de som er 
intr i, og de som er på jakt etter 
portis. 
Oppdrettere  kan dele bilder av 
valpekull, uten å promotere sitt 
oppdretternavn. Det er ikke lov å 
dele valpebilder om det ikke står 
klart og tydelig at valpene er solgt. 

44/2019 Styremøtehelg 8-10 november

Neste styremøte pr tlf

Booket rom/lokaler på Renskaug 
vertsgård i Lier. 

25.07.2019 kl 20.00

45/2019 Eventuelt
Ansvar for Hannhundliste /valpekull
For å få sette hannhund inn på 
hannhundliste må det sendes 
dokumentasjon inn på prøver , på lik 
linje som ved valpekull.

Påmelding av de parallelle utstillingene 
samme helg som Rasespesialen.

Mona L tar ansvar for innmeldinger. 

Så sant det ikke går utover de 
oppgavene man har og skal 
gjennomføre på raseklubben sitt 
arrangement, må all jobb med å delta
på annen utstilling settes bort til 
andre. 



Under arbeid 

Utarbeide liste iforhold til test før evt.avl

Fornye brosjyre som oppdrettere kan 
dele ut

Vannkomite 

Hege og 
Even

Mona H 

Ragnar 
og Even

Det jobbes videre med dette, skal ha 
et møte ila sommeren sammen med 
Roy, og ta kontakt med de som har 
meldt seg til å jobbe i vannkomite.  

                                                                                             

Møtet slutt kl 21.50


