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

Sak nr.
1/20

Godkjenning av referat nr 1-20.

Frist /
ansvar

Godkjent
Sak nr.
13/20

Situasjonen rundt corona-pandemien og styrets videre arbeid.
Pga corona-pandemien er det dessverre ikke mulig å avholde årsmøte.
Styret fortsetter derfor med dagens medlemmer inntill årsmøte kan
avholdes.
NNKs utstillinger er nå endret til manuell påmelding på terminlisten, slik at
ingen trenger å innbetale påmeldingsavgift før det blir avklart om
utstillinger skal avholdes.
Moms-kompensasjon: får ikke sendt med årsmøtereferat for 2020, men i
kontakt med NKK skal vi allikevel sende inn søknad.

Sak nr.
2/20

Økonomi
Saldo pr. 22.01.20 Brukskonto: 8.509,88
Sparekonto: 60.743,17
Saldo pr 15.04.20: Brukskonto: 84.515,63
Sparekonto: 41.284,42

Anica
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Sak nr.
3/20

Medlemsbladet.
Frister for 2020
Blad nr
Manusfrist

Til trykkeri

Til medlemmene

1

1. februar

Web-utgave

1. mars

2

20.april

1. juni

15. juni

3

15. august

Web-utgave

15. september

4

1. november

1.desember

15. desember

Kostnad medlemsblad nr. 4/2019 inkl. kalender kr. 21.783,75.
Medlemsbladet bør være på 60 sider ved trykking.
I og med aktivitetsforbudet, får NNK reduserte inntekter i 2020. Foreslår
derfor at medlemsblad nr. 2/2020 også lages som web-utgave for å spare
penger. Året 2020 er et ekstraordinært år, og mener derfor at
årsmøtevedtaket frå 2019 kan settes til side mht dette.
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.

Sak nr.
9/20

Årsmøte 2020
Årsmøte er utsatt til høsten (hvis mulig å gjennomføre). Dette skyldes
corona-pandemien. Nærmere informasjon vil komme.
Sak til årsmøtet:
Fra styret, Kontingenten har ikke vært økt på minst 10 år, og prisindexen
er økt med 25% disse årene. Mener det er på tide at denne økes, forslag
350 pr. år. (I dag kr. 310,-)
Ingen andre saker kommet inn.

Sak nr.
45/19

Utstilling Morokulien 2020 - AVLYST
Morokulien flyttes til 2021. Plassen er booket.May-Liss og Lars jobber
videre med planleggingen for neste år. Søkt NKK om flytting av stor-cert
fra Elverum til Morokulien i 2021.
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46/19

Utstilling Elverum
Settes litt på vent pga. pandemien. Dommer er avtalt for eksteriør, men
hotell og fly er ikke bestilt. Dommer vann og dommer LP – avventer til vi
vet om vi kan avholde utstillingen.
Stor-certet fra Morokulien, søke NKK om å flytte til Elverum, evt. til første
kommende utstilling i 2020. Anica sender mail til NKK

Sak nr.
47/19

Utstilling Haglebu
Avventer videre planlegging inntil vi vet hva som skjer i forhold til
aktivitetsforbud. I samarbeid med avd. BTV.

Sak nr.
5/20

Dyr for alle på Lillestrøm 4-6.november 2020
Skal vi være med? Gratis leie for raseklubber på rasetorget.
Vi blir med. Anica tar kontakt.
Møte for utstillere etc. 12.mai. Hvem møter fra NNK? Anica møter

Sak.nr.
6/20

Logoannonser
Skal det være krav om betalt logoannonse for å stå på oppdretterlista på
hjemmesiden?
Ja, info om dette skrives på giro.
Rette opp på hjemmesiden, samt oversikt til redaktør.

Sak nr.
7/20

Oppdretter og medlemsmøte / temamøte.
Avventer til aktivitetsforbudet er opphevet.
Veldig positiv tilbakemelding på dommerkonferansen, og dette foredraget
bør tilbys oppdrettere / medlemmer i klubben. Vi bør få til dette i løpet av
2020. Med samme foredragsholdere som på dommerkonferansen.

Sak nr.
8/20

Innkjøp av kompendier til klubben.
Forslag om innkjøp av kompendier fra Newfoundlandshundklubben i
Danmark, slik at vi kan tilby dette til de som ikke fikk kjøpt på
dommerkonferansen og til medlemmene og andre som gjerne vil ha.
Vi legger ut en forespørsel på klubbsiden og fb-siden. (Kommer tilbake til)

Sak nr.
10/20

Avdelingsledermøte (inkl. kontaktledd)
Avventer til aktivitetsforbudet er opphevet.
Kan vi arrangere samme helg som oppdretter/medlemsmøte.
Sjekker ut om vi kan få til dette.

Anica

Anica
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Sak nr.
11/20

Dogs4All 2020.
Sak tatt opp på messenger. Vi har valgt å bestille stand, da evt.
avbestilling pga pandemien IKKE vil gå ut over raseklubbene økonomisk.
Stand er bestilt.

Sak nr.
12/20

Mestvinnerlista for 2020
Bør mvl for 2020 utgå /slettes da det er få tellende utstillinger i 2020?
Styret ønsker å ta opp dette i forbindelse med årsmøtet (ikke som
årsmøtesak – men for å høre medlemmenes mening)

Diverse:
Rutiner og arbeidsmetoder i HS – innspill og drodling – dette planlegges
tatt opp i nytt styre (hvis jeg blir valgt som leder). Første møte i nytt styre
bør være et fysisk møte/arbeidshelg.
Norsk Miniatyrhundklubb har sendt oss en søknad om at
newfoundlandshunden får være med på deres utstilling på Evenes,
Nordland lørdag 22/8.
OK, ingen innsigelser.
Vi oppretter en egen diskusjonsside på FB, kun for klubbens medlemmer.
Klubbens vanlige FB-side er kun en opplysningsside, og kommentarer blir
slettet på denne siden.
Tilbakemelding om at det bør være spesialdommer på klubbens- og
avdelingenes utstillinger.
Dette blir opp til hver enkelt avdeling å avgjøre. Noen ganger er det
kostnadsmessig mer effektivt å ha en dommer som har kortere reisevei
etc.
Eventuelt
Anica ordner med stingsetting av logo for bruk på gevinster, varer etc.
Neste møte: avventer
Møtet slutt kl. 20.20
Referent: Heidi og Anica
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