Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 6 – 2019
Dato;

12.06.2019

Sted; Skype

Tilstede;

Grete Bru, Nina Sagen, Knut Olav Øverby, Anica Johannessen

Forfall;

Heidi Knardal

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

Sak nr.
13/19

Godkjenning av referat nr 5-19.

Frist /
ansvar

Godkjent
Sak nr.
2/19

Økonomi
Saldo pr 15.05.19: Brukskonto: 45 048,82
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 12.06.19: Brukskonto: 49 374,82
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.
Troms, Bruksråd vann og Buskerud er nå tilknyttet.
Arbeidet med dette fortsetter. Arbeide med en konto av gangen.
Bruksråd vann må overføre til konto i Landkredittbank.
Sende mail om dette til leder BRV.
Sende ut informasjon til avdelingene ang. grasrotandelen. Sendt mail.

Sak nr.
3/19

Medlemsbladet.
Anica skanner og sender ut siste faktura slik vi ser kostnadene og kan
sammenligne. – Dette jobber vi videre med.

Anica
Anica
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.
Hanne Aamodt ble kontaktet på årsmøtet for å høre om dette er noe hun
kan bidra med. Dette må vi følge opp. Nina tar kontakt med Hanne ifht
dette.
Hanne har ikke mulighet.
Forslag om å arrangere kurs for medlemmene. Aktivitetsutvalget griper fatt
i dette, de kontakter ungdomsutvalget for å høre om de vil være med å
planlegge for dette.

Sak.nr.
19/19

Ny hjemmeside for NNK
Utsettes til Knut Olav har mulighet.

Sak nr.
20/19

– unntatt offentligheten

Sak nr.
23/19

Arrangement Elverum 2019
Elverum 2019. Nina tar ansvar for utstillingen.
Anica sender ut plan/arbeidsplan for utstilling.
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, røykelaks?
Vi kjøper brød og pålegg til bruksråd vann og dommerne ønsker
rundstykker.
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.

Nina

Knut Olav

Nina

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Sak nr.
24/19

Sak nr.
26/19

Valpeshov - Matchshow
Vi prøver å få til et arrangement på Sandssnesster ved Hurdal/Leto til
høsten-19. 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.
Det koster 2300,- for en helg.
Vi må melde fra til nkk 2 mnd i forveien.
Showet blir for alle raser.
Vi må se på muligheten til å få med bruksråd vann, der de kan ha aktivitet
som utdannelse av prøvepersonale og evt uoffisielle vannaktiviteter.
Sandsnesseter er på plass. Valpeshow er meldt inn til NKK.
Vi hører med ungdomsutvalget om de vil hjelpe til og få opplæring i
planlegging av arrangement.
Tilbyr ungdomsutvalget og BRV lokaler samme helg for møter etc.
Dommer valpeshow? Matchshow? Noen forslag kommet, Anica jobber
videre med dette.

Dommerkonferanse.
Dette var tema på medlemsmøtet. Det ble foreslått å kontakte Einar
Paulsen og Søren Wesseltoft, og søke tilskudd fra nkk.
Einar Paulsen og Søren Wessltoft har bekreftet at de kan kjøre en
dommerkonferanse i Januar 2020.
Alle dommere som dømmer nuff i Norge blir invitert. Opplæringen blir kun
åpen for dommere og klubbens styre, Styret har ikke talerett, bare
observasjon.
Vi prøver å få til denne konferansen på østlandsområdet/Gardermoen.
Knut Olav sjekker med nkk om hva de evt kan bidra med, og hva vi selve
må bidra med.
Dommerkonferansen settes til 18. januar 2020. Lokale hos Norsk Kennel
klub er i orden. Dette lokalet koster oss ikke noe i forbindelse med
konferansen.
Vi må sørge for lunsj og drikke.
Dommerkompendiet ferdig til Gold Cup iflg. Søren.
Knut Olav lager invitasjon og sender til NKK, slik at de kan sende ut til
aktuelle deltagere.

Anica

Knut Olav

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Sak nr.
27/19

R.S
Skriv fra NKK sendt til styret.
Årsmøte/representantskapsmøte 30.11 – 01.12.19
Representant fra oss blir: Anica, vara: Knut Olav
Frist for innmelding av saker er 15.august.
Oversikt over personer på valg er sendt ut til styret. Innspill? Ingen innspill
fra NNK

Sak nr.
28/19

Ungdomsutvalg
I forbindelse med jubileumsfesten for BRV ble det foreslått å opprette et
ungdomsutvalg som har som oppgave å få med de unge.
Henriette Aamodt og Marita Ovesen ville veldig gjerne starte opp med
dette.
Vedtak: vi er positive til oppstart av ungdomsutvalg
Ønsker å legge opp til at de kan ha møte i forbindelse med valpeshow,
videre hjelpe til på utstillinger og komme med innspill til hovedstyret.
Anica gir beskjed til Henriette om at dette er godkjent.

Sak nr.
29/19

Rabatt ved påmelding til utstilling.
Vedtak: Rabatt på hund kan kun gis til hunder registrert på samme eier i
Dogweb.

Sak nr.
30/19

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.

Sak nr.
31/19

Fullcertordningen.
NKK har godkjent vår søknad om unntak fra fullcertordningen. Unntaket
gjelder fra 01.01.2020 og minimum 3 år.
(Ref sak nr. 9.2 på årsmøtet 2019)
Anica har lagt ut informasjon på fb og på hjemmesiden.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Sak nr.
32/19

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.
Vi tenker på dette til neste styremøte.

Neste møte: 7. august 2019 kl. 19.30

Møtet slutt kl. 21.45
Referent: Anica Johannessen

Alle

