Styremøte
Referat nr 2 år 2017
Dato: 21.02.2017
Tilstede: Knut, Ann Kristin, Bente, Monica, Inger-Lise
Referent: Bente
Saksliste:
Saksnr.

Sak

16/17

Innkomne saker NKK
1. Uttalelse Norsk Agilityforening inn i NKK
Vi lar klubbene som driver med AG uttale seg.

17/17

Innkomne saker fra medlemmer:
1. Cecilie S.J.:
Mulighet for å lage en felles utstilling med
HG-klubbene i Norge/Danmark/Sverige.
Styret synes dette er en interessant tanke og
oppfordrer kommende styre til å undersøke om
dette er mulig.

18/17

Brev fra FBBSI ang FBBSI Grand Prix 2017
- hva dreier dette seg om?
Dette krever mer avklaring og organisering, så
styret anser at deltagelse i Grand Prix 2017 er
vanskelig. Mulighet for deltagelse i evt Grand
Prix 2018 vurderes av styret på senere tid.

3/17

Forberedelser til Årsmøtet 2017
- sted og tid lørdag 25.mars, kl 12 - 16
Møtesenter Sjøsiden
Østbanehallen, Oslo.
- kaffe? Kake. Annet?
Prosjektor? – ja
Ikke mulighet for å få kaffe.
Vi kjøper med et par flasker vann/brus og
drikkebeger.
- utsendelse av dokumenter
Innhold, hvem lager? - Knut

Ansvar

- Årsberetning (Bente) – under utarbeiding
- Økonomi
Budsjett
Regnskap
- alt ok
Frist for utsending er 4.mars.
Utarbeider dokumenter og legger ut/sender ut
Innkommet sak fra Tone Lise.
- Kan ikke behandles.
Info legges ved årsmøtepapirene.
Ann K bestiller nødvendige flybilletter og
hoteller til styret.
Frist for innkommende saker var 18. februar.
Valgkomiteen må ha beskjed om personer som
ønsker å sitte i styret innen 25. februar.
10/17

Årets hund 2016
- forslag om Marianne/Okami, førerhund
- vedtatt
- Frist for innsending gikk ut 18. februar.
- Knut lager diplomer.
Knut sjekker ut regler for utregning av bruks.
Vi tar evt et ekstra styremøte for å bestemme
utregning i HGK.

19/17

Brukskrav vedtatt 2014.
Hva skjedde med dette?
Skulle diskuteres på årsmøtet 2016 og på
raspespesialen (utgikk).
Er dette noe vi skal ta tak i igjen og informere
om sånn at det kan diskuteres og evt vedtas
noe på årsmøtet nå?
Tanken:
For å få utdelt nuch må hunden ha en eller
annen form for brukspremiering.
Vedtatt på årsmøtet i 2014.
Men ble forkastet pga feil protokollføring på
årsmøtet av NKK.
Vi tar opp dette som en sak på årsmøtet.
Knut sjekker ut mer.

Knut

20/17

Søknad om godkjenning av kull, jfr
årsberetning 2016.
- hva innebærer dette?
- noe vi burde gjort?
Uavklart, tas opp igjen senere.
Godkjente kenneler revideres.

5/17

Rasespesial 2017
- status?
tid sted dommer ok
leie av stedet (travbanen) ok? Sjekke med
Bente Jansen
Ringsekretær ok
Skriver – Ann K sjekker
Kiosk/parkering – Ann K sjekker
- LP i tillegg til utstilling.
Vi trenger dommer.
Ann K hører med Bente B.
Premier ok.

15/17

Rasespesial 2018
- Vi sjekker Europeisk dogweb ang dommer

21/17

Rasespesial 2019
- dommer, begynne å tenke på

Neste møte:

kl

Bente

