Styremøte
Referat nr 9 år 2018
Dato: 02.10-18
Tilstede: Marianne A, Maria, Cecilie, Marianne H,
Nanna, Ingvild, Arna
Referent: Nanna Halland
Saksliste:
Saksnr.

Sak

20/18

D4A:
Vi ønsker og delta på raseparadene på årets
D4A. Melder på så snart påmelding åpner

21/18

-Marianne H

Aktiviteter:
Styret ønsker å se på mulighetene for å få
arrangert kurs for våre medlemmer. Vi
forsøker å finne kompetente kursholdere på
forskjellige steder i landet, og vil legge ut en
stemingsmåling etter hvert. Fylkeskontaktene
vil bli spurt om å ta del i dette.

12/18

Ansvar

-Styret

Fylkeskontakter:
Vi vil forsøke å få satt flere av vervene som
-Styret
fylkeskontakter, samt forsøke å bidra til at vi
får til samlinger/treninger med fylkeskontakter
og medlemmene våre.
Vi kontakter de som allerede har verv, og måler -Marianne A
steminingen

19/18

Nordisk samarbeid
Styret ønsker og i fremtiden få til ett nordisk
samarbeid med raseklubbene.
Vi ser for oss ett weekend-arrangement, med
utstilling og foredrag/kurs.
Styret vil jobbe med dette fremover

29/18

Dommerseminar:
Styret ser på muligheten for å arrangere ett
dommerseminar for Hvit Gjeterhund.

30/18

Ny lovmal som ble vedtatt på årsmøtet 2018 er
endelig godkjent, og vil bli publisert på
klubbens hjemmeside.

31/18

Ønsker til utstillingsarrangører:
Styret ønsker å oppfordre arrangører som skal
ha Hvit Gjeterhund med på sine utstillinger til å
måle rasen, i sær i de tilfeller hvor hunden kan
tenkes å være i den øvre del av standarden.

32/18

Krav til politiattest:
NKK har sendt ut info til klubbene ang krav om
politiattest til ansvarlige ved arr hvor
mindreårige og funksjonshemmede skal delta.
Styret ønsker å få spesifisert hvordan
aktiviteter dette vil gjelde hos raseklubben.

16/18

Kjopehund.no
Styret ønsker å få redigert noe av teksten som
står om rasen på NKK salgskanal for
rasehunder, www.kjopehund.no.
Vi lager ett utkast og tar det opp til
revidering/godkjenning på styremøte når dette
er klar.

22/18

Rasespesial 2019:
Styret er allerede godt i gang med
planleggingen av neste års rasespesial, hvor
klubben har 10-årsjubileum.
Spesialen blir avholdt i Trondheim-området,
nærmere sted blir annonsert når det er avklart.
Pr i dag mangler vi skriver, men jobber med å
få dette på plass. Sponsorforespørsler er sendt
ut, og flere har allerde takket ja til å sponse oss.

33/18

-Maria

Kalender 2019
Vi fikk mange flotte bidrag på vår forespørsel
om bilder til HG-kalender for 2019.

-Nanna

Styret går igjennom bildene og velger ut
aktuelle kandidater.
34/18

BRREG:
Det nye styret må meldes inn til Brreg. Det er i
dag registrert styremedlemmer som satt for
mange år siden, så dette må på plass snarest.

35/18

-Nanna

Spørreundersøkelse:
Styret ønsker å utarbeide en enkel
spørreundersøkelse for eiere av HG.

37/18

-Maria

Utstyrsliste
Styret ønsker å få utarbeidet en utstyrsliste
med komplett oversikt over klubbens
eiendeler. Det finnes pr i dag ingen slik liste om
hva klubben har og hvem som besitter dette, og
det øker risikoen for at klubben mister
eiendeler.

36/18

-Nanna/Maria

Personalsak

Neste møte: 06.11-18 kl 20:00

-Nanna/Cecilie

