Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 7 – 2021
Dato;

Sted; Teams

20.10.2021

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

Sak nr.
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Godkjenning av referat nr 6-21

Frist

Godkjent

Medlemsbladet.
Sak nr.
2/21

Sak nr.
3/21

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 29.09.2021 Brukskonto: 72.147,04
Sparekonto: 41.306.42
Saldo pr.20.10.2021 Brukskonto:92.706,44
Sparekonto: 41.306,42
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Oppdrettermøte.
Sted: Sandsnesseter Grendehus Maura den 30.10.2021.
Foredragsholdere Einar Paulsen og Søren Wesseltoft.
Start kl. 10.00, Lunsj ca. Kl. 12.00. Foredraget varer ca. 4 timer.
Diskusjonsmøte for oppdrettere kl. 16.00
Hanne ansvarlig for å handle inn mat til lunsj og pizzakveld.
Vi samles til pizza etter diskusjonsmøtet (ca. Kl. 19.00) Pris kr. 100,- pr. Pers, drikke
Medbringes selv.
Påmelding til klubbens mail, slik at vi kan beregne innkjøp av mat.
Sunnhetsutvalget inviteres.
Anica sender ut invitasjon.
Anica legger ut påminnelse om frist for påmelding på FB.
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Avdelingsledermøte.
NNK dekker reisekostnader for avdelingsledere og kontaktledd.
Andre fra avdelingenes arbeidsutvalg kan være med, men får ikke dekket reiseutg..
Sted og tid: Sandsnesseter Grendehus, 31.10.2021 kl. 10.00 – 16.00.
Vi håper bruksrådet og Ungdomsgruppa kan informere litt om hva de arbeider med.
Det serveres enkel lunsj som dekkes av NNK.
Anica sender ut invitasjoner.
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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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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.
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Retningslinjene er OK
Monika går ut som valpeliste ansvarlig og Gunn tar ansvar for valpeliste innunder
sunnhetsutvalget. SU jobber med RAS, og har bl.a. innhetet dokumentasjon fra
forsikringsselskaper.
Sak nr.
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Trykking av medlemsbladet.
Espen fortsetter arbeidet med å finne og få pristilbud fra forskjellige trykkerier.
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Ungdomsmedlemsskap.
Vedtatt på årsmøtet. Hanne purrer på svar fra NKK.
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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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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.
Styret har vedtatt å dekke kostnadene for representant til RS. Dagpenger, hotell og
festmiddag.

Sak.nr.
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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
11.6.22
12.6.22
25.6.22
26.6.22
9.7.22
10.7.22
16.7.22
17.7.22
13.8.22
14.8.22
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
Bruksrådet, Molde
Bruksrådet, Molde
Skiptvedt, Avd. Østfold/Folle, utstilling, LP
Skiptvedt, Avd. Oslo/Akershus og Innlandet, utstilling og LP
Avd. OAI, Østlandsområdet
Avd. OAI, Østlandsområdet
Elverum, Hovedklubben VP
Elverum, Hovedklubben, utstilling og RL
Haglebu, Avd. BTV
Haglebu, Hovedklubben

Info fra NKK: de arbeider med å åpne for søknader om arr. I 2022. Klubben vil få
beskjed så snart det åpnes for arr.
I tillegg er det vannprøver som vi ikke har oversikten over ennå.
Sak.nr.
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Mail fra medlem.
Det er kommet inn en mail til styret med protest på påmeldte hunder etter
fristen på utstillingen på Elverum.
Utstillingen er godkjent av NKK. Espen utformer svar som godkjennes av
styret før det sendes til medlemmet.

Sak.nr.
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Ny rutine i forbindelse med påmeldingsfrister.
I forbindelse med utfordringene rundt godtatte etternameldinger på Elverum,
ser styret at vi er nødt til å presisere at vi fra d.d. forholder oss til oppsatte
Påmeldingsfrister og at dette også gjelder avdelinger.
Det kommuniseres til avdelinger på avdelingsledermøte.
Publiserer informasjonen på medlemmenes fb-side, sli at alle utstillere er
informert om dette.
Flere tilbakemeldinger på medlemmenes fb-side. Vi tar en diskusjon om
dette på avdelingsleder/kontaktledd møte 31.10.21
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Endringer i etiske retningswlinjer hos NKK vedr. Innavlsgrad.
Klubben publiserer link til NKK på medlemmenes fb-side.
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Sak vedr. Dekning av utgifter for skrivere.
Spørsmål vedr. Kostnadsdekning av overnatting i forbindelse med oppdrag
som skriver.
Styret ser at retningslinje for dekning av kostnader i forbindelse med
skriverjobb ikke finnes pr. I dag. Historisk sett har man i NNK ikke betalt
overnatting annet enn på to-dagers oppdrag.
Styret lager av avtale for skriver og ringsekretær som vi benytter for frmtiden
der det klart fremgår av avtalen hva som dekkes for oppdraget.
På grunn av få deltagere på møtet i dag, behandler vi denne saken på nytt
på neste møte.
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Kontaktledd i Nordmøte og Romsdag.
Kontaktledd i Nordmøre og Romsdal har måttet trekke seg.
Vi takker Eivind Schrøder for utført arbeid.
Vi sender mail til medlemmer i Nordmøte og Romsdal om at vi søker nytt
kontaktledd.
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Spørsmål fra medlem vedr. Rallylydighetsresultater.
Medlem etterspør en oversikt over resultater i RL for newfondlandhunden.
Styret har dessverre ikke kapasitet til å ta på seg denne oppgaven, men
syns forslaget er bra. Vi sender en forespørsle til medlemmet om hun kan
tenke seg å påta seg jobben som mvl-ansvarlig for RL.
Medlemmet har ingen mulighet til å ta på seg denne oppgaven. Styret
arbeider med å finne en person som kan ta på seg oppdraget.
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Vannprøver 2022
Bruksrådet har søkt styret om vannprøver i 2022.
Styret godkjenner oppsatte prøver (se terminliste for 2022, hvor vannprøver
er satt inn.
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Klubb-perm for avdelinger og kontaktledd
Vi ønsker å utarbeide en oversikthvor skjemaer og informasjon for
avdelinger og kontaktledd finnes.
Anica starter arbeidet med dette. Legger ut på en digital portal som avd. og
kontaktledd får tilgang til.
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Gjennomgang av RS-papirer.
Styret har gjennomgått tilsendte RS-papirer. Mandat gitt Anica til å stemme
som gjennomgått.
RS-papirer finnes på hjemmesiden til Norsk Kennel Klub.

Neste møte 17.11.2021
Referent: Anica Johannessen

