Møtereferat
Styremøte 05.04.2017
Tilstede: Harald, Synøve, Terje og Vidar. Alle via Skype.
Fravær: Janka
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 10.04.2017

Sak nr:
4/17

Beskrivelse

Vedtak

Konstituering av nytt styre
Sekretær: Janka

Ansvarlig

Synøve

Kasserer: Vidar
Styrets representant i AR:
Vidar
Utstillingsansvarlig:
Synøve/Vidar
5/17

Stabijtreff 2017

Harald/AK
Program sendes ut etter
påske.

6/17
Jubileumsutstilling 2017

Utstillingsannonsen er lagt ut
på klubbens hjemmeside og
fb-gruppe(også i
nabolandene). Noen småting
gjenstår.

Synøve

7/17
Jubileumsmiddag 2017

Styret ser på muligheter for å
arrangere en felles
jubileumsmiddag i løpet av
året.

Styret
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Sak nr:

8/17

9/17

Beskrivelse

Vedtak

Dogs4All 2017

Aktivitetskomiteen har
startet planleggingen av
stand på rasetorget. AK
undersøker med NKK om litt
ekstra profilering i
forbindelse med 10årsjubileumet.

Ansvarlig

Harald/AK

Komiteer:
AK
AK har mange prosjekter på
gang bla turtreff, Dogs4All og
Torpomoen.
JBU
Styret ønsker at JBU fortsetter å være aktiv på
informasjonsfronten. JBU har vært flinke til å
bekjentgjøre aktiviteter og muligheter for kurs og
samlinger.
Det er også viktig at JBU er for alle i klubben så det
oppfordres til å bekjentgjøre og ta initativ til ulike
aktiviteter som Nosework, generelt søksarbeid,
lydighet o.l i tillegg til generelt jakt og bruksarbeid
JBU består nå av kun ett medlem etter at leder for
JBU trakk seg ved årsskiftet.

10/17

Side 2

AR

Styret ser på
sammensetningen av JBU og
forsøker å rekruttere flere
medlemmer.

Vidar er styrets representant
i AR som kan møte i AR
dersom det er ønskelig.
Styret lager tilgang til
dropbox hvor møtereferater
lastes opp.

Synøve/styret

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

10/17

Nye/eksisterende medlemmer(rekruttering,
velkomstbrev mm)

Janka sender ut
velkomstbrev til nye
medlemmer.

Ansvarlig

Synøve ordner med link på
klubbens hjemmeside for
innmelding i klubben.

11/17

Aktiviteter neste periode, hva skjer

Turtreff
Torpomoen

12/17

Sponsorer

13/17

Eventuelt

Side 3

Harald(og styret) lager
reklame på klubbens
hjemmeside og fb-gruppe for
å få nye sponsorer til
klubben.

Harald

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

Ansvarlig

Styret er positive til forslaget.
Dette forutsetter at klubben
bruker mobilt bredbånd og
bærbar pc/nettbrett under
for eksempel utstillingene.

Styret

Elektroniske kritikker: NKK har kommet med et
forslag om at alle som arrangerer prøver og
utstillinger tar i bruk elektroniske kritikker

Styret føler at
rasebeskrivelsen må justeres
litt. Leder sender forespørsel
til AR om å se på
beskrivelsen.

Synøve/AR

Styret trenger mer tid på å
sette seg inn i saken.

Styret

Kjopehund.no: NKK har lansert nettsiden for at
det skal bli lettere for valpekjøpere å velge riktig
rase.

NKKs Disiplinærsaker: NKK har sendt ut forslag
om endring av NKKs system for behandling av
disiplinærsaker

Side 4

