Tittel

Styremøte

Per telefon
Messenger

Mandag 29.04.19 kl
20.00

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

Tilstede :

Vara:

Even Storskogen Prydz
Jarle Gåsøy
Ikke tilstede :
Sak

Saksbeskrivelse

Ansvarlig Konklusjon/vedtak

Åpning

Leder ønsker velkommen til
styremøte.

30/2019

Gjennomgang og godkjenning av
referat fra styremøte 26.03

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.

31/2019

Post/mail til styret
NKK: Ønsker forslag på dommere til
sine utstillinger 3 år frem i tid.

Mona H

Pliktavlevering til
nasjonalbiblioteket

Mona H.

Stoff til Portisposten i september

Besvart
29.09

Sluttrapporten legges ut på
hjemmesiden.

Nkks HD-prosjekt
32/2019

Liste med forslag til dommere
ligger på fb - gruppen til styret

Utføres
innen

Mona L.

Allergi hos hund og menneske og
artikkel om Hd- røntgen

01.09

Artikler/bilder fra rasespesialen
Hege/Even Hannhundens krav til tispe v/avl

01.11

33/2019 Rasespesialen 2019
Hege informerer om siste nytt.
Er det ordnet med reise/hotell til
dommer ?

Hege

I forbindelse med
aktivitetshelgen/rasespesialen vil det
i tiden fremover bli markedsføring
for aktivitetshelgen på facebook og
klubbens hjemmeside. Det vil bli
flotte premier til hver tiende som
melder seg på kurs, gaven blir tildelt
på aktivitetshelgen.
Hege jobber videre med kursene og
utstyr som må skaffes til veie for
gjennomføring.
Det vil bli jobbet med å få noen til å
lage både apportbukk og
dykkerapport etter regelverket for
apporter i vannarbeid. Disse vil bli
mulig å bestille i forkant med
levering på aktivitetshelgen, pr i dag
vet Hege ikke pris på disse. Det er
kommet innspill på at så langt det lar
seg gjøre skal man ikke benytte gran
da dette materialet ikke er hardt nok.
Det er også kommet en oppfordring
på å spørre hun som laget putetrekk
som premier i 2018 kunne tenke seg
å produsere puter for salg. Hege
undersøker dette og vurderer ut i fra
pris.
I håp om å holde kostnadene så lave
som mulig blir styrets medlemmer
nødt til å dele hytte, det vil dermed
bli bestilt fire hytter med to soverom
til helgen.
Styret etablerer kontakt med
dommer.
Reise og opphold vil bli bestilt i
samarbeid med Marita ØstelundHolmsten.
Hege skal ferdigstille programmet
for helgen og bekjentgjøre dette
innen 9 mai, dette vil bli lagt ut så
snart alt er på plass.

Utstillingsleder skal velges og skrive
kontrakt med klubben.

Mona H

34/2019 Kasserer
Har vi en som kan overta?

Mona L.

Nico Sebergsen blir kasserer

35/2019 Økonomi

Mona H. Ikke kontaktet Inger enda.

11.06.
2019

36/2019 Taushetsplikt
Styret har taushetsplikt.

Mona H. Det lages et skjema om taushetsplikt 23.08.
som alle i styret skriver under på.
2019

37/2019 Styremøtehelg – med oppstart av
forberedelse til årsmøte.
November el januar?

8 – 10 november
Mona H sjekker ut overnatting.

Styremøte – på rasespesialen.

Finner et ledig tidspunkt ila helgen.

Neste styremøte pr tlf

Tirsdag 11.06 kl 20.00

38/2019 Eventuelt
Hege og
Utarbeide liste iforhold til test før evt.avl Even.
Fornye brosjyre som oppdrettere kan
dele ut
Kjøreskjema
Styret må få et felles skjema for
reiseregninger slik vi ble oppfordret av
revisor på årsmøte 2019.04.30

Mona H.

Hege

Foreslås at de som fremmer saker til
styremøte sender en kladd på fremlegget Hege
til sekretæren. Den som skriver kan da
tilføye og trekke fra etter hvert som ting
blir diskutert og man enes. Dette vil
gjøre møtene mer effektive.
Veien videre - vannarbeid.
Styret har som mål å starte opp igjen
vannarbeids aktiviteten. Det er enighet
om man ønsker å jobbe målrettet for å få
dette plass. Styret mener at aktiviteten er
viktig for rasen, da dette har utspring i
rasens opprinnelse og det skaper positiv
aktivitet for hund og eier.

Registrering av valpekull på RPVH sin
hjemmesiden.

Møtet slutt kl 21.30

Jobbes
med
Jobbes
med
Reiseskjema er klart. Det brukes
statens sats for kjøregodtgjørelse.

Vedtatt

Styret vil dermed kontakte både
nåværende og tidligere
resurspersoner, oppdrettere og andre
klubber som ønsker et samarbeid
rundt vannaktivitet (Lagotto og
spanskvannhund i første omgang).
Målet med dette er å langsiktig få
vannarbeid godkjent som en sport
hos NKK.
Det er lite registrerte valpekull
tilsalgs på hjemmesiden til klubben.
Oppdrettere bruker egne
hjemmesider til annonsering av
valpekull.

