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Tilstede: Marianne A, Ingvild, Maria, Nanna, Arna
Referent: Nanna Halland
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Rasespesial 2018:
-Gjennomgang på rosetter og pokaler og hva
som må bestilles. Dette haster å få på plass,
bestilling må sendes ila av de nærmeste
dagene.

Ansvar
-Nanna

-Barn & hund: Dommer for B&H er på plass,
Steinar Østensen har tatt på seg oppdraget.

-Maria

-Fotostand: klubben ønsker å lage til fotostand
hvor deltagerne kan ta bilder av hundene sine.
Vi ordner med paller, filt og reklameplakater.

-Marianne A

-Forsponsor: Forsponsor har vært på plass,
men vi mottar nå signaler om at produsenten
ikke kan sponse vårt arr allikevel. Vi må få
dette klarlagt snarest!

-Maria

-Ringsekretær/skriver: Det har vist seg å være
utfordrende å få tak i ringsekretær på så kort
tid som nåværende styre har hatt. Styret har
derfor sett seg nødt til å få tilreisende RS, for å
få dekt opp «vervet». Dette er klart uheldig for
klubben rent økonomisk, og for fremtiden
burde klubbens styre planlegge teknisk
personell minst 1 år frem i tid.
Skriver er fremdeles ikke på plass, og vi jobber
videre med dette.

Nanna

-Enkle detaljer på utstillingsplassen må
klarlegges, styret kontakter Melsom VGS for å
få avklart dette. (Overnatting ringsekretær,
søppelhåndtering, strøm osv)

-Nanna

-Nanna
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VIPPS: Styret ønsker å få Vipps opp og gå til
årets rasespesial da det vil forenkle betalinger
for deltakerne på spesialen. Vi sjekker hva som
trengs og får det opp å gå.
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Brudd på avlsretningslinjene:
-Da styret på forespørsel fremdeles ikke har
fått svar eller mottatt tilstrekkelig informasjon
på foreldredyr, har styret sett seg nødt til å ta
tilbake godkjenning av den aktuelle kennelen
og mail om dette er sendt til oppdretter.
Kennelen kan på ny søke om godkjenning når
papirene foreligger.
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-Kjopehund.no:
-Styret ønsker å redigere noe av teksten som
fremkommer på NKK’s salgskanal
www.kjopehund.no. Styret tar opp tråden på
dette når arbeidsmengden roer seg etter
rasespesialen.
Vedtatt lovmal
-På årsmøtet 2018 ble det vedtatt ny lovmal
som må sendes NKK. På den vedtatte lovmalen
er det ved utsendelse til årsmøtet glemt å fylle
inn flere paragrafer som ble vedtatt for noen år
tilbake. Vi sjekker hva som må til, for å få disse
med.
Årsmøteprotokollen er nå på plass, og styret
påfører, som vedtatt på årsmøtet, klubbens
stiftelsesdato og sender den nye lovmalen til
NKK for godkjenning så snart svar fra NKK’s
juristavdeling foreligger.
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Neste møte: 29.05-18

kl: 20:00

-Cecilie

-Styret

-Styret

-Nanna

