Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Styremøte nr.
Dato; 16.10.18

6 – 2018
Sted; Skype

Tilstede;

Randi Nygård, Anica Johannessen, Grethe Bru, Bodil Rød, Nina Sagen, Knut Olav Øvreby,
Heidi Knardal

Forfall;

Bodil Rød, Knut Olav Øvreby

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

Sak nr.
15/18

Godkjenning av referat nr 5.
Godkjent

Sak nr.
16/18

Dommer til Elverum 2019
Vi tenker og sender inn forslag.

Sak nr.
17/18

Premiekort
Forslag om å sette frist for bruk av premiekort. Utgangen av 2020? Eller
oppfordre om å om å få brukt de, dato kjem etterhvert
Glas og porselen kan kjøpes kontant? Vi har stort varelager av porselen.
Anica legg ut på fb og ber folk løse inn premiekort.

Sak nr.
18/18

Frist / ansvar

Anica

Økonomi
Saldo pr dato:
Brukskonto: 55.252,60
Sparekonto: 73.961
Anica har tilgang til konto.

Sak nr.
19/18

RS/årsmøte i NKK 3.-4. november
Generalforsamling, hver klubb har 1 representant.
Gardermoen, 2734,- overnatting + middag.
Anica reiser og representerer klubben
RS-saker ligg på kennelklubbsidene, sjekk saker og kom med innspill til Anica.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Sak nr.
20/18

Kontaktledd
Finnmark og Nordland.
Dele Nordland, nord går til Troms og sør går til Trøndelag.
Knytte Finnmark til Troms

Anica

Nytt kontaktledd i Rogaland: Ingfrid Hansen, hun samarbeider med Bernerklubben

Sak nr.
21/18

Fullcertordninga
Enstemmig styre på at vi sender inn søknad om å gjenopprette gammel ordning.

Sak nr.
22/18

Res.cert.
Hver enkelt må være ansvarlig for å følge med på dette. Styret kan ikke ta på seg
ansvaret denne oppgaven.
Randi sjekker med nkk om hvilke prosedyrer de har.
Vi legger ut info om dette på hjemmesida.

Sak nr.
23/18

Logoannonser
Pga få utgitte blad i 2018, vil de som har betalt for annonse i 2018, får halv pris
på annonser i 2019.

Sak nr.
24/18

Nuffebladet
Programvare(adobeprogram) for å kunne lage bladet. Noen må hjelpe Bodil å
redigere/lage blad.
Vi sjekker priser til Lillestrøm

Sak nr.
25/18

Bruksråd vann.
Forandring i sammensetning. Lise Fjeld har trukket seg og Stine Olsen
(Landseer) er foreslått.
Heidi sender mail til bruksråd vann .

Sak nr
26/18

Randi
Anica

Heidi

Styrearbeid
Newf2go
Wenche Glendrange har ansvar og samarbeider med Anica om innbetalinger etc.
Klubben bør ha eget bankkort, slik at styremedlemmer slipper å legge ut. Vi
oppretter også VIPPS.

Anica

DogwebArra er oppdatert
Hengeren må hentes. Den lekker og trenger vedlikehold/reparasjon. Ole og
Frode reparerer. Klærne som ligger der har blitt mugne.

Anica, Ole og
Frode

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Sak nr
27/18

Brev fra NKK: klubber med en omsetning på over kr 140,000,-(ekskl.
medlemsavg), kan være mva-pliktige. Evt. unntak må sendes skriftlig til NKK
innen 31.12.2018. Skrivet må være skrevet av autorisert regnskapsfører eller
revisor.i

Anica

Personvernlova.
Anica har sendt forespørsel til NKK om hvordan vi skal forholde oss til dette.

Anica

Vi(styret) sender inn personnr til Anica, slik vi får registrert oss i
Brønnøysundregisteret.

Aanica

Sunnhetsutvalget.
Se på og jobbe med hvem som kan/bør stå på valpelista til klubben, f.eks bør ha
to stk excellent.
Se på behov for å rtg AD. Sammenligne statistikk.
Randi kontakter Sunnhetsutvalget.

Randi

Neste møte:
Styremøte på Dogs4All, Lillestrøm

Møtet slutt 21.20

Referent: Heidi Knardal.

