Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 11 – 2019
Dato;

11.12.2019

Sted; Skype

Tilstede;

Knut Olav, Grete, Nina, Anica

Forfall;

Heidi

Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr.
40/19

Godkjenning av referat nr 10-19.

Frist /
ansvar

Godkjent
Sak nr.
2/19

Økonomi

Anica

Saldo pr 27.11.19: Brukskonto: 6.146,81
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 11.12.19: Brukskonto: 3.541,81
Sparekonto: 73 998,17
Mangler å opprette egen konto til noen avdelinger. Hordaland,
Østfold/Follo, Rogaland. Disse blir opprettet når hensiktsmessig.

Sak nr.
3/19

Medlemsbladet.
Blad nr. 4/19 kommer ut i papirutgave sammen med kalender for 2020
Oversendt trykkeriet.
Frister for 2020
Blad nr
Manusfrist
Til trykkeri
Til medlemmene
1

1. februar

Web-utgave

1. mars

2

1. mai

1. juni

15. juni

3

15. august

Web-utgave

15. september

4

1. november

1.desember

15. desember
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Sak nr.
26/19

– unntatt offentligheten

Sak nr.
26/19

Dommerkonferanse.
Antall påmeldte så langt? 13
Knut Olav sender ut en påminnelse om påmelding.
Anica tar kontakt med Einar / Søren ang. billettene. Anica henter på
Gardermoen.
Knut Olav tar kontakt med japansk urhundklubb ifht pris.

Sak nr.
37/19

Retningslinjer
Vi gjekk gjennom alle retningslinjene, her er det mye.
Det arbeides med å rette opp i retningslinjene, dette tar litt tid.

Knut Olav

Anica

Betaling av logoannonse, denne må være betalt for å stå på
oppdretterlista. Vi må få ut info til oppdrettere om dette. Dette sendes ut
sammen med utsendelse av faktura for 2020.

Sak nr.
43/19

Sak nr.
45/19

Sak nr.
46/19

Alle forslag på saker til årsmøte, må være styret i hende senest
31.01.2020.
Årsmøtedato er satt til 18, april og avholdes i lokalene til NKK, Holmlia.
Dato er annonsert i medlemsblad og fb-side.
Annonseres på hjemmesiden.
Anica legger ut på fb-siden og hjemmesiden om hvem som er på valg.

Anica

Utstilling Morokulien 2020
Arbeider vi videre med.
Forslag om å få med flere raser,

Anica

Utstilling Elverum
Knut Olav kontakter dommer

Knut Olav

Anica sjekker opp i forhold til arr. av LP – kostnader / inntekter
Dommer vann?

Anica
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Sak nr.
47/19

Utstilling Haglebu
Dommer, personale etc. Vi må begynne å jobbe med dette
Booke et ektepar som begge er dommere? Samarbeide med avd.
Buskerud.
Arbeidet med dette fortsetter. Anica tar kontakt med avd. BTV for et
nærmere samarbeid.

Sak nr.
48/19

- unntatt offentligheten

Sak nr.
49/19

- unntatt offentligheten

Diverse:
Juleannonse er sendt inn til redaktør.
Julehilsen til alle medlemmer. Grete skriver og sender over til Anica
Oppstart postliste fra nyttår.
- Exelskjema med dato inn/ut som oppdateres til hvert styremøte
- Sendes ut en uke før hvert styremøte
Avdelingsledermøte (inkl. kontaktledd) – dette ser vi på senere.
Oppdretterkonferanse
-planlegge å ha dette hvert sitt år.
Oversikt klubb-cert og klubbchampioner. Må lage en oversikt.
- Oppfølging BIR/BIM osv. se tilbake til startdato. Anica spør LillAnn
om dette, da det er hun som har ansvar for mestvinnerlista.
Lill-Ann har sagt at hun kan ta jobben, men må vente til over nyåret med å
lage den første oversikten.
Rutiner og arbeidsmetoder i HS – innspill og drodling - utsatt
.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
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Neste møte: 22. januar 2020
+
5.februar 2020 (årsmøtesaker)

Møtet slutt kl. 21.15
Referent: Anica Johannessen

