Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 4 – 2020
Dato;

2310-25.10.2020

Sted; Lillestrøm

Tilstede;

Anica,Espen,Sølvi,Anne,Nina og Hanne

Forfall;

Knut Olav

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

Sak nr.
1/20

Godkjenning av referat nr 3-20.

Frist /
ansvar

Godkjent

Sak nr.
2/20

Økonomi
Anica/Anne

Saldo pr. 11.08.20 Brukskonto: 74.459,58
Sparekonto: 41.284,42
Saldo pr.24.10.20 Brukskonto:74.381,68
Sparekonto: 41.284,42

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

15.november

20.november

15. desember

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Sak nr.
37/19

Retningslinjer
Retningslinjer gjennomgått og revidert. Ferdigstilles og publiseres.
Anica sender ut skjema « Tillitserklæring» til alle underavdelinger.

Sak.nr.
6/20

Oppdretter og medlemsmøte / temamøte.
Planlegges 30.10. 2021. Einar Paulsen og Søren Wesseltoft har takket ja
til å holde foredrag i forbindelse med oppdretterkonferansen.
Avdelingsleder/kontaktledd/BRV møte samme helg motsatt dag. Vi
forsøker å få leid lokalet til Lørenskog skytterklubb da det er sentralt i
forhold til hoteller/overnatting.

Sak nr.
7/20

Innkjøp av kompendier til klubben.
Bestilt 10 stk.

Anica

Hanne

Sak nr.
8/20

Avdelingsledermøte (inkl. kontaktledd)
Planlegges sammen med oppdrettermøte/dommerkonferanse 31.10.21.
Sjekker mulighet for leie av klubbhuset til Lørenskog skyteklubb.

Sak nr.
22/20

Konstituering av nytt styre
Leder valg av årsmøtet: Anica Johannessen
Nestleder valg av årsmøtet: Espen Aasland
Styremedlemmer:
Anne Kristin Langøren- kasserer
Sølvi Schjelderup
Hanne Aamodt- Sekretær
Varamedlemmer:
Nina Sagen
Knut Olav Øverby

Anica

Sølvi

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Alle nye medlemmer av styret er nå koblet opp mot styrets mail.
Sekretær har hovedansvaret for klubbens gmail. Videresender de mail
som er av relevans for styret. Sorterer vekk reklame osv.
Leder, nestleder og sekretær gis tilgang til eierdata i Dogweb.
Hendvendelser vedrørende klubbsaker som kommer via private
kanaler besvares av alle om at henvendelsen må sendes til styret via
styrets adresser for behandling/svar.
Sak nr.
23/20

Invitasjon fra Norsk Shih Tzu klubb til valpeutstilling 17-18
Oktober 2020
Behandlet på messenger. Enighet om å takke ja. Svar sendt av Anica

Sak nr.
24/20

Invitasjon fra Klubben for Gårds og Fjellhunder 30 Desember valp
Saken behandlet på messenger. Enighet om å akseptere invitasjon.
Svar sendt av Anica.

Sak nr.
25/20

Elverum 2021
Ungdomsrådet har fått det ærefulle oppdraget med å arrangere
Elverum arrangementet.
LP er erstattet med Rally lydighet. Vi trenger å alliere oss med flere
krefter Ungdomsrådet satt på saken

Sak nr.
26/20

Sak nr.
27/20

Sak nr.
28/20

Henvendelse fra forlag som har laget bøker om Anton.
Anica har fått tilsendt et eksemplar av hver bok fra forlager som har gitt
ut bøkene med en forespørsel om promotering av boken på klubbens
FB side og hjemmeside.
Hanne kontakter forlaget og tilbyr de annonsering på samme premisser
som andre annonsører. FB skal være en reklamefri kanal. Anica sender
Hanne kontaktinformasjon til forlaget.
Oppdatering av informasjon til medlemsbladet.
Informasjon om priser for logo oppsett. Ved henvendelser om logo
oppsett sender redaktør info for fakturering til kasserer. Når betaling er
kommet inn
på bank gir kasserer redaktør beskjed og jobb kan utføres. Nytt styret
må oppdateres . Hanne sender oppdatert informasjon til redaktør.

Søknad dommer elev- Irene Krogstad
Styret stiller seg positiv.

Anica

Hanne/
Anica

Hanne
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Sak nr.
29/20

Brev fra Bruksråd vann med ønske om oppnevning til bruksrådet
2021.
Bruksråd vann har sendt styret ønske om oppnevning av følgende
medlemmer til bruksrådet for 2021.

Anica

BRV gjekk på møte 27.09.20 inn for å be styre om å utnevne følgende
personer til BRV for 2021
Ståle Solberg Ny for 2 år
Sine Olsen gjenvalg 2 år
Margrethe Akselvoll gjenvalg 2 år
Anita Szabo Ny for 1 år
Tone Granøien Ny for 1 år
Monika Skarphagen gjenvalg for 1 år
Alle kandidater er forespurt og har takka ja til å bli med .
Saken er behandlet og styret svarer bruksrådet at styret mener det skal
være tre faste faglig kompetente medlemmer i bruksrådet, men at vi ser på
det som veldig positivt at de knytter til seg nye medlemmer som kan lære
og heve kompetansen. Henvisning til retningslinje 6.2.- Anica utformer og
sender svar.

Sak nr.
30/20

Referat fra Bruksråd vann
I referat fremgår det at bruksrådet arbeider med ønskede endringer i
retninglinjene. Anica sender brev om at styret ønsker å delta ved møtet i
bruksrådet som omhandler ønskede endringer i retningslinje 6.2. Dette for
å få til et samarbeid om retningslinjen og kunne lytte til bruksrådets ønsker
før endelig revidering av retningslinje 6.2

Anica
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Sak nr.
31/20

Søknader vannprøver 2021
•
•
•
•

19-20 Juni- BTV
7-8 August- BRV
28 August – Elverum v/ styret
4-5 September – Oslo / Akershus/ Innlandet

Hanne

Styret godkjenner disse prøvene. Hanne sender svar til BRV

Sak nr.
32/20

Søknad om gjenopprettelse av avd. Oslo og Akershus
Det er kommet inn et ønske om gjenopprettelse av tidligere avd. Oslo
og Akershus, men med en utvidelse til også å omfatte innlandet.
Forslag og navneendring til VOI ( Viken, Oslo og Innlandet).
Styret støtter opprettelse av avdelingen men ikke navnet VOI.
Viken må unngås da Viken også omfatter steder som ligger under
andre avdelinger. Anica sender tilbakemelding på dette. Det stilles
også spørsmål om de avsatte midler fra tidligere avdeling Oslo og
Akershus om disse tilbakeføres til avdelingen. Styret tilbakefører
15.000,- av totalt 29.723,- resten avsettes som langsiktig gjeld. Styret
oppretter konto til avdelingen i Landkreditt bank og Au må velge en
kasserer for tilgang til bank.

Sak nr.
33/20

Innkalling RS møte 28. November
Anica melder på og reiser på møtet som vår representant. Sakspapirer ble
gjennomgått og diskutert.
•
•
•
•
•
•
•

Sak 5 a. Styret støtter NKK i stemmeavgiving.
Sak 5b. Styret støtter forslaget
Sak 5e. Styret støtter forslaget
Sak 5f. Styret støtter forslaget til NKK`s regioner
Styret er imot handlingsplanen sett i forhold til dagens økonomiske
situasjon. Støtter ikke måten NKK ønsker å oppfylle målene. Styret
er enig i de overordnede målene.
Sak 7a. Ønske om å se et estimat for størrelsesordnen på
inntektsbortfallet. Vi støtter ikke forslag om så dramatisk økning av
grunnkontigenten.
Sak 8 valg. Ingen innsigelser

Anica

Anica
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Sak nr.
34/20

Sak nr.
35/20

Vp skjelett
Vp skjelett sendt styret av Monika Skarphagen. Skjelettet ser lovende ut,
så det kan fint jobbes med videre av kompetente fagpersoner. Styret
ønsker en tilbakemelding på hvem som skal arbeide videre med
regelverket. Når regelverket er ferdig utarbeidet ønsker styret
regelverket presentert med en gjennomgang.- Anica svarer.
Utstillinger året 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.01.21- BTV, Vegvesenet Skien, Anica ansvar fra styret
17.01.21- NNK, Vegvesenet Skien, Anica ansvar fra styret
22-23 Mai- Morokulien.Samarbeid med SNK. May Liss og Lars
står for arrangemanget. Dommere: Sharon Ashdown Bedford,
Lena Persson.
12.06.21- Kontakledd Troms i forbindelse med NKK og
Tromsø hundeklubb. Anne Langørgen ansvarlig fra styret.
26.06.21-BTV, Valebø, May Liss og Lars. Espen ansvarlig fra styret
27.06.21-NNK, Valebø. May Liss og Lars. Dommer Karsten
Birk. Espen ansvarlig fra styret.
03.07.21- Avd. Trøndelag. Samme helg som NKK Trondheim.
10.07.21- BTV ordner seg selv
11.07.21-Østfold/Follo. Ordner seg selv
29.08.21- Elverum NNK, delegert til ungdomsgruppa. Dommer
klar. Loreana Salinas. Ansvarlig fra styret Nina .
11.09.21-NNK Haglebu. Ansvarlig fra styret Sølvi
12.09.21- BTV Haglebu

Anica sender ut huskeliste/arbeidsplan for utstillings arrangement til
styret som hjelp.

Sak nr.
36/20

Anica

Årsmøtet 2021

Anica

Anica

Dato 13.03.2021- Anica sjekker med lån av lokale.
Ungdomsleir 2021

Sak nr.
37/20

Alder fra 16-25 år. Ansvarlige voksne Anica og Hanne. Forslag
Lesja. Anica jobber mot ungdomsgruppen med dette.

Anica/
Hanne
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Sak nr.
38/20

Sunnhetutvalget
Unni Raadlund forespurt og takket ja til å gå inn i utvalget sammen med
Karin Stave og Gunn Hansen. Styret må gjennogå nye retningslinjer med
utvalget og hvilke oppgaver de skal ha. Revidering av RAS må også tas
opp.
Innsendt sak fra en valpekjøper av Newfoundlandshund

Sak nr.
39/20

Anica

Hanne

Spørsmål om råd på bakgrunn av kjøp av en valp fra xxx. Eier opplyser
om en innavlskoffisient på 16,431 samt en overskredet 5% på kullets
far. xxx har pr 23.10.2020 en prosent på 13 regnet ut fra gjennomsnitt
av valper født de siste 5 år i rasen.
Styret kan ikke gå inn i en sak mellom kjøper og selger. Forvaltning av
rasen har klubben ansvar for og vil derfor skrive brev til oppdretter hvor det
bes om svar på brudd i forhold til innavlskofisient. I følge NKK sine etiske
retningslinjer for avl og oppdrett skal ikke innavlsgrad overstige 12%. I
følge RAS for newfoundlandshund og NKK sine etiske retningslinjer for avl
og oppdrett skal ikke en hunds avkom utgjøre mer enn anbefalt 5% men
kan for hunder som viser til veldige gode avkom kunne strekkes til 8%.
Hanne utformer brev til oppdretter. Sender ut til gjennomgang i styret

Sak nr.
40/20

Sak nr.
41/20

Innavslgrad på kull født på xxx

Hanne

Kull med innavlsgrad over 16% som da overstiger NKK sine etiske
retningslinjer for avl og oppdrett som sier at innavlsgrad ikke skal overstige
12%. Hanne utformer brev til oppdretter og etterspør et svar. Sendes til
gjennomlesning i styret før utsendelse.

Forslag om mellom tittel i Vp
Styret støtter forslaget om mellomtittel i VP. Anica skriver brev til BRV med
beskjed om at styret støtter forslaget og at det kan utformes i forbindelse
med arbeidet med regelutarbeiding.

Anica
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Diverse
•
•
•
•
•
•

Espen jobber med å innhente priser fra nytt trykkeri
Web sider må overføres til en nyere hjemmeside motor som er
brukervennlig. Hanne sjekker ut løsninger og priser på forskjellige
løsninger
Hanne Augustin har påtatt seg vervet som materialforvalter
Hanne går igjennom poengkort fordeling slik at poengverdier stå i
forhold til hverandre på tvers av de forskjellige disiplinene.
Alle leser retningslinjen 6.1.1 hjemme og kommer med
tilbakemeldinger på chat.
Neste møte tar vi opp frist for å bruke poengkort

Referent: Hanne Aamodt

