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Rasespesial 2018:

Ansvar

-Sted: Det haster nå å få avklart sted og
fasiliteter, innen 1 uke må dette være på plass.

Nanna

-Hovedsponsor forpremier må avklares

-Marianne A

-Status premier, begynner å få på plass en del,
-Alle
styret jobber videre med å få flere sponsorer og
bestiller premier

8/18

-Må få opp arrangementside på FB, å få delt
denne for å få oppmerksomhet rundt spesialen

-Cecilie

-Vi mangler utstillingsleder. vedkommende
burde ha god erfaring med utstilling og
regelverk, å kan ikke stille hund. Vi etterspør
hjelp på fb-siden.

-Cecilie

-Ringsekretær mangler. Flere er spurt, men
ikke fått positiv respons så langt. En får ansvar
å jobber videre med det

-Nanna

-Loddsalg, vi ønsker å ha loddsalg på
utstillingen, mail må sendes til lotteritilsynet

-Marianne A

Momskompensasjon:
-Klubben må søke momskompensasjon til NKK.
Signert årsmøteprotokoll for året må legges
ved, styret har ikke mottatt denne enda. Den
etterlyses, søknad sendes når denne er på plass

-Nanna etterlyser
protokoll

9/18

Økonomi:
-Det er av forrige styre gjort utbetalinger for
utlegg som sittende styret mangler kvitteringer
for. Kasserer går igjennom utbetalingene, og
etterlyser dokumentasjon på utleggene. Styret
er enige om at utbetalinger ikke skal
forekomme uten at faktura/kvitteringer
foreligger på forhånd, og vil kjøre en streng
praksis på dette i fremtiden

10/18

Retningslinjer for avl:
Det står oppført i retningslinjene at
dispensasjon fra retningslinjene kan gis, dog
ikke utover helsekravene. Styret utarbeider
retningslinjer for når disp kan bli gitt, slik at
dispensasjon blir behandlet likt for alle.
Styret inngår enighet om at disp kan gis på DM
og MDR-1 status på utenlandske hunder, hvis
den norske avlshunden har status fri. Man kan
max søke om disp 2 ganger innenfor en 5årsperiode.
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-Styret/medlemmer

Fylkeskontakter:
Vi mangler en god del fylkeskontakter, og
ønsker å få dette på plass så snart som mulig.
Styret tar kontakt med de sittende
fylkeskontaktene og hører om de trenger hjelp,
samt etterlyser FK til de fylkene som mangler.
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-Styret

Avlsråd:
Styret ønsker å få et avlsråd på plass. Vi søker 3
medlemmer til rådet, som har god kjennskap til
rasen, genetikk og avl. Vi ønsker gjerne tips, evt
at de som ønsker å bidra melder seg til styret.
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-Ingvild

Brudd på avlsretningslinjer:
Styret mangler papirer på foreldredyr som har
kull, hvor oppdretter er godkjent i klubben.
Under saken fremkommer det at det kan ha
vært manglende oppfølging i fht godkjenning
av kull/foreldredyr under tidligere styrer.
Styret finner det da rimelig å gi en tidsfrist på 3
uker på å fremskaffe svar på blodprøver.

-Marianne A

Styret sender mail til oppdretter med advarsel
samt tidsfrist, og informerer at hvis prøvesvar
ikke foreligger innen fristen, vil godkjenning av
kennel bli trukket tilbake frem til papirene
foreligger. Dette da klubben har et ansvar i fht
eventuelle valpekjøpere som forventer at kull
hos godkjente oppdrettere oppfyller klubbens
krav for avl.
-Styret vil presisere at dokumentasjon på alle
helsetester/prøver skal være godkjent å sendes
styret FØR kull blir annonsert, eller senest før
fødsel. I tilfeller hvor f.eks avlsdyr er MDR-1 fri
via foreldre, må man sende inn dokumentasjon
på det i form av foreldrenes prøvesvar.
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-Mail sendes til godkjente oppdrettere, og
avlsretningslinjene blir oppdatert med denne
presiseringen for å unngå misforståelser og
slike situasjoner i fremtiden.

-Nanna

-Det vil bli utarbeidet en kort sjekkliste for hva
klubben må få tilsendt, og denne blir annonsert
på hjemmesiden

-Nanna

Ny FB-side:
Det ble foreslått at klubben i stedet for dagens
løsning med FB-gruppe, skulle endres til FBside. Dette har vært prøvd tidligere, og man så
da at aktiviteten på siden ble laber samt at det
ble uoversiktlig. Styret drøftet dette, og landet
på å fortsette med dagens løsning, da den
fungerer godt med klubbens profil og gruppe.

Neste møte: 1.mai-18

kl 20:00

