Møtereferat
Styremøte 30.05.2017
Tilstede: Harald, Synøve, Terje og Vidar. Alle via Skype
Fravær: Janka
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 12.06 .2017

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

Ansvarlig

8/16

Stabijtreff 2017

Alt er i rute

Harald/AK

Jubileumsutstilling 2017

Alt er i rute

5/17
Synøve

6/17
Jubileumsmiddag 2017

7/17

Styret/AK ser på
forskjellige forslag

Styret

Dogs4All 2017

Alt er i rute.

Harald/AK
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Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

Komiteer:

Styret har ikke greid og
finne personer til vervene til
JBU. Helga-Mari Tessem
utnevnes som kontaktperson
for JBU. Styret jobber
videre med å finne personer
til disse vervene.

Ansvarlig

8/17
JBU

AK

Oppsummering Torpomoen.

9/17
• Nye/eksisterende medlemmer(rekruttering,
velkomstbrev mm)

Et veldig vellykket
arrangement. Gode
aktiviteter med gode
instruktører, og en veldig
god stemning under hele
arrangementet. Styret takker
AK for innsatsen
Styret jobber med
forskjellige forslag for å
rekruttere nye medlemmer.
Vi fortsetter med utsending
av velkomstbrev til nye
medlemmer.

10/17
Sponsorer

11/17

Eventuelt

NKK`s forslag til nye disiplinær regler.

Side 2

Synøve

Styret

Klubben trenger inntekter
Harald
men det er vanskelig å
skaffe sponsorer da vi har få
medlemmer. Mulighet for å
oppfordre medlemmene til å
skaffe sponsorer om de vet
om noen.

Styret har gått igjennom de
nye reglene, og finner ingen
motforestillinger til dette.
Styret tar NKK`s nye regler
til etterretning.

Styret

Sak nr:

Beskrivelse

Styret har mottatt en henvendelse fra en av klubbens
medlemmer, med anmodning om at styret kontakter
Nederland for en utredning om Nederlands prioritering
i forbindelse med hannhunder til avl, samt be om en
utredning om situasjonen i Nederland generelt.

Vedtak

Ansvarlig

Styret er kjent med at AR i
Sverige jobber med utspill,
og vår leder anmoder AR i
Styret
Norge at det etableres
kontakt med AR Sverige for
dialog.

Styret vil behandle denne
saken grundig på et senere
styremøte.
Styret

Forespørsel fra NKK om at klubben foreslår
dommere som er flinke til å løre bort og kan
rasen vår godt for å bistå i utdannelse av nye
eksteriørdommere innenfor vår rase.

Side 3

