REFERAT STYREMØTE
Lunner 15.11.2015
Tilstede: Lise Lotte, Tore, Catharina, Hilde, Birgit, Caroline med via skype
Saksliste:
1. Godkjennelse av innkalling.
Ingen innvendinger
2. Forrige referat
Endring av planlagt dommer collie langhår og sheltie for hovedutstillingen 2016, dette på
bakgrunn av at tidligere oppsatt dommer ikke dømmer sheltie.
Planlegger sosialt samvær med grilling etter Hovedutstillingen.
3. Utredelse av problematikk ang langhår født i korthårskull
Innhentet materiale og ulike problemstillinger diskuteres.
Styret bestemmer sin innstilling til saken.
4. Utstillinger 2016 og premier
Det undersøkes med ulike aktører om pokaler samt rosetter for utstillingene.
August utstillingen søkes flyttet til første helg i september på bakgrunn av at den kolliderer
med Europautstillingen.
Sjekke om vi har nok rosetter til hovedutstillingen og eventuelt hva vi mangler.
Fremskaffe dommer for langhår og sheltie til hovedutstillingen, dette må på plass snarest og
blir diskutert pr mail eller i chat gruppe.
5. Utstillinger 2017
Hovedstyre
10. juniHovedutstilling, motsatt dag av NKK i Drammensområdet
02. september, Blaker? Inkl sheltie
19. November, motsatt dag av NKK i Lillestrøm området Inkl sheltie
Avdelinger
22. April avd Vestlandet
01. Juli avd Trøndelag, motsatt dag av NKK Inkl sheltie
20. August avh Hedmark, motsatt dag NKK Inkl sheltie
Undersøke ang utstilling for avd Te-Ve og Sørlandet
Det diskuteres antall utstillinger og påmeldingsantall etter ordningen med fullcert.
Styret er bekymret for antall påmeldt og ønsker å i så stor grad som mulig å verne om
klubben og avdelingens utstillinger. Beslutningen blir å stramme inn på antall utstillinger og
ikke legge andre utstillinger tett opp mot våre egne utstillinger.
Det undersøkes om eventuelle sponsorer i forhold til premier til utstillingene for 2017
6. Regnskap Hedamrk
Saken avluttet

7. Brukskomiteen, rapporter og uttalelser
Det er fremsendt forespørsel fra styret til komiteen i forhold til dato for samlingen i 2017,
ikke fremsatt dato for 2017
8. Klage fra Dommer
Oversendes NKK inkl bilder
9. Lovmalen
Sjekker opp om nye regler ang nære familiemedlemmer i samme styre må tas med inn i
lovmalen nå.
Besluttes at alle medlemmer skal tilhøre en av avdelingene.
10. Inaktive avdelinger og avdelinger uten regnskap/årsmøte
Inaktiv avdeling – Pengene overføres egen konto under hovedstyret og fryses
Manglende årsmøte – Regnskap/Årsmøte i Mars
11. Utgiftsdekning styremedlemmer/komitemedlemmer ved arrangement og møter
Arrangementer:
Ved jobbing på arrangement uten å selv delta med hund får man dekket reiseutgifter etter
fastsatt sats pr km + bompenger. Honorar utover går på frivillighetskonto for klubben.
Eventuelt andre utgifter skal avklares og godkjennes av styret på forhånd.
Møter:
Styremøter dekkes med fastsatt sats pr km eller billigste reisemåte + bompenger
12. Oppdretterseminar
Personlig invitasjon til seminaret ut til oppdrettere.
Innsjekk Fredag og lørdag
Fredag: RAS
Lørdag: Type, anatomi og avlstispen – Natalja Skalin
13. Styremøter fremover
Ikke fastsatt dato
14. Innkommet post
Ingen innkommet post
15. Eventuelt

