Styremøte
Referat nr 3 år 2016
Dato: 27.04.2017
Tilstede: Knut, Monica, Ann Kristin, Arna, Inger Anne,
Bente
Fraværende: Ann Christin
Referent: Bente
Saksliste:
Saksnr.

Sak

Ansvar

Velkommen til nye styremedlemmer.
Nytt styre.
- fordeling av roller:
Kasserer: Ann Kristin fortsetter
Sekretær: Bente fortsetter
22/17

Innkommet sak fra NKK 22.2:
Forslag om registrering av alvorlig arvelig
sykdom på Dogweb.
Høringssvar sendes Kim Bellamy innen 22.05.
Mail sendes til de nye i styret og svar sendes fra Bente
klubben.
Disiplinærregler.
- endringer.
Lovmal for klubber endres.

18/17

Brev fra FBBSI
Klubbens deltagelse,
rasespesial 2018?
Knut har hatt kontakt med Bollinger.

5/17

Rasespesialen 2017
Avklaring av gjenstående arbeid og hva vi
trenger og mangler av personale.
Henny – skriver
Tor Erik – ringsekretær

Pål - parkering
Kiosk?
- Fellesgrill, klubben sørger for grillkull.
Alle griller egen mat.
Sjekker ut om det er grill på plassen.
- LP.
Mangler dommer
- Sted, Bente sjekker med Bente Jansen om alt
er ok.

Bente

Rosetter ok.
Ann Kristin bestiller premier.
Styret setter opp liste hvis oppdrettere eller
andre ønsker å gi premie.
Liste legges online på facebook, oppdrettere
setter selv opp hvor de vil gi.
Sjekke ut hvor klubbens utstillingstelt befinner
seg.
15/17

Rasespesial 2018, Drammen
Dommer – alternativer sjekkes
Dommerguiden, NKK.

21/17

Rasespesial 2019
- Vi må begynne å lete etter dommer også her

23/17

Planlegging av 2017,
hvilke arrangementer skal vi delta på?
- D4A?
- Medlemsmøter?
På rasespesialen?
Sjekke med medlemmene om det interesse
for dette.

24/17

Aktivitetsgrupper
- oversikt
- finne noen til alle grupper
- egen facebookgruppe eller annet fora for å
holde kontakten?

25/17

Fylkeskontakter
- oversikt

Alle

Alle kikker

- finne noen i alle fylker
slå sammen fylker?
- få i gang aktivitet
Lage en lukket gruppe for fylkeskontakter og
ledere av aktivitetsgruppene.
- prøve å få til mer aktivitet og tettere
samarbeid med styret
17/17

Forslag ang felles nordisk utstilling fra Cecilie.
Nytt styre oppfordret til å undersøke hvorvidt
dette kan la seg gjøre.
- Hva sier NKK til et sånt arrangement?
Inger Anne sender mail til NKK for å høre
hvordan de stiller seg til noe sånt.

20/17

Inger Anne

Søknad om godkjenning av kull, jfr
årsberetning 2016.
Uklart hva dette innebærer og hvordan dette
skal gjennomføres.

26/17

Grasrotandel.
- Sjekke ut hva reglene er og hvorvidt vi kan få
det

27/17

Salg av klær. Nettbutikk.
- Vi må kjøre opp annonsen litt hyppigere
- Vi bør også finne på noe nytt

Neste møte: Nærmere rasespesialen

Arna

