Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 7 – 2019
Dato;

07.08.2019

Sted; Skype

Nina Sagen, Grete Bru, Knut Olav Øverby, Heidi Knardal, Anica Johannessen
Tilstede;
Forfall;
Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr.
13/19

Godkjenning av referat nr 6-19.

Frist /
ansvar

Godkjent
Sak nr.
2/19

Økonomi
Saldo pr 12.06.19: Brukskonto: 49 374,82
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 07.08.19: Brukskonto: 39.603,77
Sparekonto: 73 998,17

Anica kontakter alle avdelinger og underavdelinger vedr. disponent på
konto i Landkreditt bank (samme bank som hovedklubben) Alle avdelinger
skal knyttes til denne banken.
Arbeidet med dette fortsetter. Arbeide med en konto av gangen.

Sak nr.
3/19

Medlemsbladet.
Medlemsblad nr. 3/2019 kommer ut i september. Frist for innsendelse av
materiale er 01.09. Materiale sendes red@newf.no.
Info om dette lagt ut på fb-siden.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Sak nr.
22/19

Aktiviteter
Er det noen som kan bidra til aktivitet innenfor rallylydighet? Slik vi kan
arrangere dette uoffisielt, på Haglebu f.eks.
Forslag om å arrangere kurs for medlemmene.
Nina kontakter aktivitetsurvalget og hører om de kan gripe fatt i dette.

Sak nr.
23/19

Arrangement Elverum 2019
Elverum 2019. Nina tar ansvar for utstillingen.
Nicole Haberer Diedrich har bekreftet at hun kan dømme.
Fordeling av oppgaver i forbindelse med Elverum.
Monika Skarphager tar på seg manuell påmelding til vann og triatlon. Pris
på utstillingen blir det samme som i fjor.
Grete tar på seg ansvar for kiosken, handler inn varer. Vi serverer vafler
og pølser m/brød. Vi vil også ha tilbud om glutenfrie vafler.
Anica tar med seg brusbokser
Nina kjøper dommergaver,
Grete kjøper brød og pålegg til lørdag og rundstykker til søndag.
Hovedsponsor er Royal Canin. Sires On Ice sponsor med gavekort.
Nina legger ut på fb at vi ønsker gavepremier og premier til utlodning.
Mangler fortsatt ringsekretær og skriver til LP. Nina arbeider videre med
dette.
Skriver/Ringsekretær til LP er OK – Hege Johannessen.
Utstillingsleder: Palmar Knardal.
Nina venter på tilbakemelding fra mulig ringsekretær.
Britt Mona tar med smekker for salg, og tar kun betalt for materiale. Resten
går i klubb-kassa 😊
Sjekke om campingen kan selge parkeringsbevis i informasjonen. Klubben
tjener ikke noe på parkeringen – går uavkortet til campingen.
Ordinær frist for påmelding endret til 5/8.Utsatt påmelding til 12.08.
Anica ordner startnr. og PM.

Sak nr.
24/19

Valpeshov - Matchshow
Planlagt arrangement på Sandssnessæter ved Hurdal/Maura 31. august
og 1. september 2019. Dette stedet har god plass, kjøkken, toalett og
stuer, så det er mulighet for å overnatte på madrass i fellesrom. Det er og
mulig for parkering med bobil på utsiden.
Showet blir for alle raser.

Nina

Nina

Nina

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Dommer valpeshow? Matchshow? Noen forslag kommet, Anica jobber
videre med dette.
Sølvi Schjelderup har takket ja til å dømme begge dager.
Annonsen er vedtatt fremmet på facebook. Frist for påmelding er også
endret til 12/8.
Få påmeldte – hva gjør vi? Avventer til etter fristen er utløpt.

Sak nr.
26/19

Sak nr.
30/19

Sak nr.
32/19

Dommerkonferanse.
Einar Paulsen og Søren Wesseltoft har bekreftet at de kan kjøre en
dommerkonferanse i Januar 2020.
Vi må sørge for lunsj og drikke.
Nytt dommerkompendie var ferdig i sommer.
Pga dommerkonferanse i regi av NKK samme helg, er
dommerkonferansen for newfoundlandshund flyttet til 11. januar. OK i
forhold til foredragsholdere.
Anica sjekker ut lokalet hos NKK for å se om vi kan bruke dette.
Knut Olav får oversikt fra FCI over alle norske dommere og sender ut
invitasjon så snart lokale er på plass.

Klubb-lovene.
Vi har fått tilbakemelding fra NKK, hvor de ønsker noen endringer.
Styret har fullmakt til å korrigere nevnte lover etter krav fra NKK. Ref. sak
9.8 på årsmøtet 2019
Endringene legges inn og oversendes NKK.
Endrede lover er oversendt NKK, ikke mottatt noen tilbakemelding.
Anica Purrer på NKK.

Dogs 4 all 2019
Har fått stand på samme sted og samme størrelse som i 2018.
Vi ønsker en stand hvor det alltid er newfoundlendere og mennesker som
kan prate med besøkende. Viktig at det alltid er hunder tilstede.
Vi ønsker også å være med på raseparaden. Vi må lage en raseparade
med newfoundlandshunder, som blir lagt merke til.
Nina tar ansvar for å kontakte noen som har ideer til raseparaden og som
evt. vil hjelpe til med denne.
Anica tar ansvar for stand og bemanning.

Knut Olav

Anica
Knut Olav

Anica

Nina
Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
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Sak nr.
33/19

Annonsering på hjemmeside og medlemsblad.
Oppdretterlisten inneholder navn på ikke – medlemmer. Skal det kun være
medlemmer som har mulighet til å stå på denne listen?
Annonsering av f.eks. omplassering av hund – ikke medlemmer betale en
avgift på kr. 250,00 for dette.
Utarbeide retningslinjer for dette.
Valpeliste – hvem kan annonsere der? Det er kun medlemmer som får
annonsere på valpelisten.
Det skal kun være medlemmer som får stå på oppdretterlisten på
hjemmesiden. Anica går igjennom.

Sak nr.
34/19

Bestilling av rosetter.
Klubben har gått tom for enkelte rosetter og disse bør bestilles opp.
Trenger å bestille rosetter før Elverum.
Skal også ha excellent rosetter.
Leverandør: Tangen Eventing i Hønefoss

Sak nr.
35/19

Sak fra bruksråd vann.
I forbindelse med årets vannprøver er det kommet opp et spørsmål
angående tolkning av vannregelverket punkt 3.2, angående mulighet for å
rykke ned en klasse etter 2 år uten godkjent resultat.

Anica

Anica

Diskusjonen har vært om en hund kan rykke ned etter 2 år uten godkjent
resultat, uavhengig om ekvipasjen «en gang» har oppnådd godkjent
poengsum i klassen eller ikke.
Etter diskusjoner i Bruksråd vann og med aktive dommere er det enighet
om at vi ønsker følgende tolkning / praksis, frem til nytt regelverk
godkjennes:
«En ekvipasje som ikke har oppnådd godkjent poengsum fra dato – til dato
i en periode på over 2 år skal kunne velge å rykke ned en klasse,
uavhengig om ekvipasjen før dette har oppnådd godkjent poengsum»
Styret støtter BRVs tolkning, men ønsker at BRV vurderer å spesifisere et
minimum antall prøver i løpet av toårsperioden.
Anica varer på mailen.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
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Sak nr.
36/19

Aktiviteter i underavdelingene.
Etter henvendelse fra underavdeling, ønsker styret å presisere
underavdelingenes ansvar mht økonomi. Retningslinje nr. 4.1 sendes til
avdelingene og brev sendes med til avdelingen vi har fått henvendelse fra.
Det er viktig at underavdelingene er bevisst på økonomien, og at det ikke
er en selvfølge at hovedklubben skal dekke et evt underskudd /
forskuddtere utgiftene. Dette bidrar til å tappe hovedklubbens konto og
avdelinger kan ikke belaste klubben for sine utgifter uten godkjennelse fra
styret. Styret er de som er ansvarlige for klubbens økonomi, og må ha full
styring på dette.
Retningslinje nr. 4.1 sendes ut til alle underavdelingene i NNK.

Neste møte: 4. september 2019 kl. 19.30

Møtet slutt kl. 22.05
Referent: Anica Johannessen

Anica

