Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 5 – 2021
Dato;

Sted; Teams

18.08.2021

Tilstede; Anica, Sølvi, Anne, Espen, Hanne, Nina
Forfall; Knut Olav
Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen
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Godkjenning av referat nr 4-21

Frist

Godkjent

Medlemsbladet.
Sak nr.
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Frister for 2021
Manusfrist
Blad
nr

Til trykkeri

Til medlemmene

1

20.januar

Web-utgave?

1. mars

2

15.april

1. juni?

15. juni

3

15. august

Web-utgave?

15. september

4

01.november

20.november
?

15. desember

Økonomi
Saldo pr 15.04.2021 Brukskonto: 132.592,58
Sparekonto: 41.306.42
Saldo pr.05.05.2021 Brukskonto:103.136,82
Sparekonto: 41.306,42

Anica
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Vp skjelett
Gjennomgang av videre fremdrift og utsending av regelverk på høring må utføres av
styret. Kaller inn til et Teams møte for gjennomgang.
Teams møte avholdt og forespørsel til NKK vedrørende alder på fører. Monika
renskriver og sender over regelverket til styret. Sendes av styret på høring.
Spørsmål fra Bruksrådet vedr. Alder for deltagelse i vannprøver.
Styret er enstemmig i at nederste aldersgrense for deltagelse på vannprøver er 12 år.
Mail sendt til NKK med spørsmål vedrørende alder. Ikke svar. Hanne purrer.
1 innspill mottatt. Styret har gått igjennom og vurdert alle punkter i innspillet.
Styret oversender til Bruksrådet.
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Utstillinger 2021
* 16.01.21- BTV, Vegvesenet Skien, Anica ansvar fra styret Avlyst Covid 19
• 17.01.21- NNK, Vegvesenet Skien, Anica ansvar fra styret. Dommer Jan
Roger Sauge. Avlyst Covid 19
• 22-23 Mai- Morokulien.Samarbeid med SNK. May Liss og Lars står for
arrangemanget. Dommere: Sharon Ashdown Bedford, Lena Persson. Blir
ingen svensk utstilling. Forespørsel om å flytte arrangementet til Valebø
støttes ikke av styret. Anica sender forespørsel til Oslo og Akershus om de
kan påta seg å arrangere en utstilling i forbindelse med arrangemenetet. Oslo
og Akershus har takket nei til å arrangere mens BTV har påtatt seg
oppdraget. Anica har søkt NKK om å holde utstilling. NKK har godkjent det.
Mayliss har søkt kommunelegen i Eidskog kommune om arrangementet. 31
voksne og 3 valper Lørdag. 30 voksne og 4 valper Søndag. Alt er i rute.
• 12.06.21- Kontakledd Troms i forbindelse med NKK og Tromsø
hundeklubb. Anne Langørgen ansvarlig fra styret.
Flyttet til 11.06.21. Anne foreslå at de tar med seg valper på utstillingen.
(Nuff og Berner) Annonse lagt ut. Dog web ikke åpnet enda. Avventer
informasjon om det blir avholdt.
• 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 . Anica, Nina og Hanne har Teams møte
med ungdomsgruppa.Påmelding Rally 275,- Rallylydighet må legges ut på
Dog Web.
• 11.09.21-NNK Haglebu. Ansvarlig fra styret Sølvi.Sølvi har fått Lisbeth
Ramsing og Jens Ramsing til å dømme. Dommerkontrakt er signert. Det er leid
hytter til dommere.
• 12.09.21- BTV Haglebu. Må leies flere hytter. Hytter med Toalett. Anica får
ordnet med å leie 3 hytter.Ingen flere ledige hytter. Forsøker å leie hytter på en
nærliggende plass.
Anica sender ut huskeliste/arbeidsplan for utstillings arrangement til styret
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Ungdomsleir 2021
Alder fra 16-28 år. Ansvarlige voksne Anica og Hanne. Forslag Lesja. Anica
jobber mot ungdomsgruppen med dette.
Mail motatt med spørsmål fra ungdomsgruppa vedrørende planer om leir. Hvor de
ønsker å lage en alternativ leir i år på Østlandsområdet på grunn av utfordringer
rundt Pandemi og rekruttering til leir. Styret støtter ungdomsgruppas ønsker å
støtter de i dette. Hanne sender svar.
Ungdomsgruppa avholdt en samling og har laget ein film for promotering av
senere arrangementer og rekruttering.
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Sunnhetsutvalget
Styret må gjennogå nye retningslinjer med utvalget og hvilke oppgaver de skal ha.
Revidering av RAS må også tas opp.
Sunnhetsutvalget har fått beskjed om å ta opp retningslinjene, samt at RAS må
revideres.
Anica kaller inn til Teams møte for å få Sunnhetutvalget i gang med sitt arbeide.
Møtet med Sunnhetutvalget avholdt og arbeidet med revidering av RAS er igang.
Sunnhetutvalget tar over ansvaret for valpelisten som oppført i retningslinjene
for.sunnhetsutvalget.
Retningslinjene er OK
Monika går ut som valpeliste ansvarlig og Gunn tar ansvar for valpeliste innunder
sunnhetsutvalget.
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Trykking av medlemsbladet.
Espen fortsetter arbeidet med å finne og få pristilbud fra forskjellige trykkerier.

Sak.nr.
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Innkjøp av produkter til Newf2go.
Alle sjekker ut ønsker på produkter, finner løsninger og deler med evt. Linker til alle
i styret.
Vi fortsetter jobben
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Forespørsel fra avd. BTV
BTV søker om å endre utstillingen på Valebø til klubbens hovedutstilling ned stor
cert. Ønsker å utvide arrangementet litt á la Gold Cup i Danmark.
Geografisk ser ikke styret at det er så mye lengre reisevei til Elverum enn til
Valebø. I 2022 må storcertet deles ut på Morokulien som arrangeres sammen med
svenskene.
I 2023 avholder hovedklubben sin hovedutstilling på Elverum og spør Avd. Oslo,
Akershus og Innlandet om å avholde en utstillings slik at vi får dobbeltutstilling på
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Elverum på høsten.
Hanne sender svarbrev til avd. BTV om at storcertet ikke går til Valebø i 2022.
Vi kan tilby Lars og May-Liss å kunne ha et stort arrangement i forbindelse med
Morokulien.
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Ekstraordinært RS møte
RS trakk seg under ordinært RS møte da kontingent økning ikke ble godkjent.
Styret gir Anica tillit til å stemme for forslaget til Regionene NNK Det ble stemt etter
avtalt. Valget ble da nesten som forventet. Det ble lagt frem et revidert budsjett som
var basert på at kontingent ikke skulle økes.
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Annonse fra NKK vedrørende Vipps kampanje.
Ønske fra NKK Om at den settes inn i klubbens medlemsblad. Styret støtter ønsket.
Hanne sender annonsen til redaktør.
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Innkjøp av utstyr til Rally lydighet.
Trenger skiltholdere, nummerholdere, tunell. Ca kostnad 5000,- Enighet om at
utstyret må kjøpes inn i forkant av Elverum.
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Innkjøp av telt. Telt 3 x 6 meter kjøpt inn fra Avd. Rogaland til hovedstyret.
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World of newfoundlands
Mail fra Martin Ovesen med informasjon om at han har gitt beskjed til Karin
Butenhof om at han ikke lenger ønsker å stå på mailinglisten.
Anica tar kontakt med Sunnhetsutvalget om de kan ivareta denne funksjonen.
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Representantskapsmøte
Anica stiller for klubben, med Espen som vara.
Styret har gitt mandat til å stemme etter styrets ønsker.
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Retningslinjer for avholdelse av BIS-finaler.
Retningslinjer må\ oppdateres slik at man får med føringer for avholdelse av BISfinaler. Avdelinger kan ikke avholde BIS med kostnader i forbindelse med
dobbeltutstilling uten å avtale dette med den som avholder utstillingen den andre
dagen. I forbindelse med dobbeltutstilling hvor hovedklubben arrangerer ene
dagen, skal dette godkjennes av styret.
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Terminliste 2022
(Vi gjør oppmerksom på at denne ikke er godkjent av NKK ennå)
•
•
•
•

15.1.22
16.1.22
29.5.22
4.6.22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(5.6.22
18.6.22
19.6.22
25.6.22
26.6.22
16.7.22
17.7.22
27.8.22
28.8.22
10.9.22
11.9.22

Skien, Avd. BTV, dommer: Lena Persson, Sverige
Skien, Hovedklubb, dommer: Einar Paulsen, Danmark
Ler, Avd. Trøndelag
Morokulien, Hovedklubb, dommere begge dager: Sharon Ashdown
og Doug Bedford, Irland
Morokulien, Svenska Newfoundlandshundklubben)
Sylling, Avd. BTV, VP
Sylling, Avd. BTV, VP
Valebø, Hovedklubben
Valebø, Avd. BTV, dommer: Loredana Salina, Sveits
Skiptvedt, Avd. Østfold/Folle, utstilling, LP og VP
Skiptvedt, Avd. Oslo/Akershus og Innlandet, utstilling og LP
Elverum, Hovedklubben VP
Elverum, Hovedklubben, utstilling og RL
Haglebu, Avd. BTV
Haglebu, Hovedklubben

I tillegg er det vannprøver som vi ikke har oversikten over ennå.
Neste møte avtales på messenger.
Referent: Hanne Aamodt og Anica Johannessen

