Møtereferat
Styremøte 12.02.2019
Tilstede: Kenneth, Harald, Synøve, Lars-Erik, Terje og Vidar. Alle via Skype/FaceTime
Referatet er godkjent av alle styremedlemmer 28.02.2019

Sak nr:

Beskrivelse

9/18

Komiteer:

Turtreff

AK har mange prosjekter på
gang bla turtreff og
Torpomoen. Ola Eng har blitt
med i komiteen som vikar
for Tone.

Torpomoen: Offisiell utstilling 2019

Alt er i rute for treffet på
Torpomoen

AK

1/19

Vedtak

Ansvarlig

AK

AR
Avlsrådet har sendt inn et forslag fra
Oppdrettergruppa/AR om noen endringer i
retningslinjer for avl:
•
•

•

Punkt 8: Legge til SRMA før allergi.
Punkt 10: Avlsdyr som har gitt arvelige
sykdommer som PDA, Epilepsi, Short Ulna
Syndrome, SRMA og allergi i to kull skal tas
ut av avl. SRMA er lagt til.
Forslag til nytt punkt 14:

Kenneth er inhabil på dette
punktet
Styret hadde noen
innsigelser. Pkt. 10 godtas
det ikke dispensasjon på.
Tilbakemelding gis til AR

Synøve

På bakgrunn av at det stadig oppdages flere
sykdommer på rasen som gjør at det blir vanskelig å
finne gode kombinasjoner utifra retningslinjene,
ønsker Avlsrådet å få mulighet til å gi generelle
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Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak

Ansvarlig

Hanner med eiere som ikke
er medlem i klubben skal
ikke stå på hannhundlista.
AR må sende mail til
hannhundeiere som ikke har
CD testet hundene sine. Blir
disse ikke testet vil de bli
fjernet fra lista.

Alle/Synøve

dispensasjoner.
Ved særskilt behov gis AR mulighet til å gi
dispensasjon fra retningslinjene. Dette for å kunne
bevare spesielle linjer eller egenskaper.
Begrunnelse: Vi har fått signaler fra
NVSW om å se mer på helheten i kombinasjonene.
På grunnlag av det ønsker AR å gi dispensasjon ved
behov.

2/19

Hannhundlista

AR legger ut melding til
hannhund-eiere om at de
oppfordres til å kontakte AR
om de får en
parringsforespørsel. Dette
for å unngå uheldige
parringer.

3/19

Side 2

Nye/eksisterende medlemmer(rekruttering,
velkomstbrev mm)

Klubben har pr.d.d. 105
medlemmer. Synøve sender
purremail til de som ikke har
betalt kontingent innen
fristen.

Styret

Sak nr:
4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

Beskrivelse
Økonomi

Vedtak

Strykemerker

Strykemerker avskrives med
5850,- i regnskapet i år.
Føres som inntekt når det
selges.
Dette medfører et
underskudd i regnskapet for
2018.

Årsmøtet

Forklaring til rasestandard

Fellesalliansen

Lars Erik hadde
gjennomgang av økonomi.

Synøve legger ut forslag til
årsberetning ut på FB. Alle
kommer med
tilbakemeldinger.

Styret

Helga Mari har utarbeidet en
oversettelse av forklaringen
til rasestandarden etter
avtale med Synøve.
Denne blir distribuert til
dommere og lagt ut på
klubbens side. Styret takker
Helga-Mari for flott arbeid.

Synøve

Styret ønsker info. og
tilbakemelding på hva
fellesalliansen har arbeidet
med. De har vel en
årsberetning fra tidligere år
vi kan få tilgang til?

Stabijposten
Lise skal, om hun har tid gi
oss en pris på jobben.

Side 3

Ansvarlig
Lars Erik

Styret

Sak nr:

Beskrivelse

Vedtak
Artikler på til Stabijposten
må inn Terje ber om dette
på FB.
Stabijpostens fremtid må
opp på årsmøtet. Den må ut
i år i en eller annen form,
det har årsmøtet bestemt
tidligere.

9/19

Kriktikker på nettbrett
NKK har kommet med pålegg om at alle
kritikker skal legges ut i Dogweb.

10/19

Mail fra Diana i NVSW:
NVSW lurer på hva alle søsterklubbene mener
om rasens plassering i gr. 7

Invitasjon fra NVSW til samarbeidsmøte 1113.10.2019 i Zutphen.

Side 4

Ansvarlig
Terje

Kan skriver på Torpomoen
stille med egen
laptop/nettbrett? Klubben
investerer ikke i dette. Da er
det bedre å bruke en privat.

Styret/Britt

Vi drøftet dette, men kom
ikke til noen konklusjon. Det
er enorme forskjeller. Noen
passer i gr.7, andre i gr. 8 og
noen burde faktisk vært i gr.
2

Styret/Synøve

Synøve og Kenneth drar. Det
vil bli budsjettert med inntil
10 000,- i budsjettet for
2019 for dette.

Styret

Sak nr:

Side 5

Beskrivelse

Vedtak

Ansvarlig

