Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 10 – 2019
Dato;

27.11.2019

Sted; Skype

Tilstede;

Grete Bru, Nina Sagen, Anica Johannessen

Forfall;

Knut Olav Øverby, Heidi Knardal

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

Sak nr.
40/19

Godkjenning av referat nr 9-19.

Frist /
ansvar

Godkjent
Sak nr.
2/19

Økonomi

Anica

Saldo pr 14.10.19: Brukskonto: 17 477,45
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 14.10.19: Brukskonto: 6.146,81
Sparekonto: 73 998,17
Mangler å opprette egen konto til noen avdelinger. Hordaland,
Østfold/Follo, Rogaland. Disse blir opprettet når hensiktsmessig.

Sak nr.
3/19

Medlemsbladet.
Blad nr. 4/19 kommer ut i papirutgave sammen med kalender for 2020
Frister for 2020
Blad nr
Manusfrist
Til trykkeri
Til medlemmene
1

1. februar

Web-utgave

1. mars

2

1. mai

1. juni

15. juni

3

15. august

Web-utgave

15. september

4

1. november

1.desember

15. desember
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Sak nr.
26/19

unntatt offentligheten

Sak nr.
26/19

Dommerkonferanse.
Einar Paulsen og Søren Wesseltoft har bekreftet at de kan kjøre en
dommerkonferanse i Januar 2020.
Nytt dommerkompendie var ferdig i sommer.
Det er uheldig av det også er en dommerkonferanse for japansk urhund
samme helg, men det er nå ordnet slik at dommerkonferansen for
newfoundlandshund avholdes samme sted, samme helg fra kl, 10 til 14
lørdag 11.januar. Japansk urhund avholder sin dommerkonferanse resten
av lørdagen + søndag.
Felles lunsj mellom dommerkonferansen for newfoundlandshund og
dommerkonferansen for japansk urhund.
Knut Olav sendt ut info til dommerne om dette.
Konferansen blir på Garder kurs- og konferansesenter
Invitasjon sendt til dommere, og lagt ut på hjemmeside, fb-sider etc.

Sak nr.
32/19

Dogs 4 all 2019
Har fått stand på samme sted og samme størrelse som i 2018.
Vi ønsker en stand hvor det alltid er newfoundlendere og mennesker som
kan prate med besøkende. Viktig at det alltid er hunder tilstede.
Lars Højdam og May-Liss Myrholt har tatt på seg ansvaret for
raseparaden.
Gjennomføringen av raseparaden og stand var OK. Noen endringer bør
gjøres til neste år. En stor takk til alle som bidro til at stand,
raseparade og vannshow ble gjennomført på en god måte.
Det er behov for flere mennesker og flere hunder på stand. Dette må vi
legge oss på minnet til neste år.

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.

Anica

Betaling av logoannonse, denne må være betalt for å stå på
oppdretterlista. Vi må få ut info til oppdrettere om dette. Dette sendes ut
sammen med utsendelse av faktura for 2020.

Anica

Anica

Knut Olav

Lars og
May-Liss
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Sak nr.
42/19

Sak nr.
43/19

Sak nr.
44/19

Sak nr.
45/19

Vannprøver 2020
Styret må gi en tilbakemelding til BRV om hvilke vannprøver HS ønsker å
arrangere.
- Elverum
- Morokulien, vi hører med BRV og jobber for å prøve å få med DK,
S, Finland
Beskjed er sendt til BRV.

Anica

Årsmøte 2020 nærmer seg, og vi må finne en dato i mars/april (8 ukers
varsel). Valgkomitéen må også få beskjed.
Alle forslag på saker til årsmøte, må være styret i hende senest
31.01.2020.
Årsmøtepapirene skal ut minst 4 uker før årsmøtet.
Vi kan bruke lokalene på NKK, evt kantina på jobben til Frode J i
Hokksund
Årsmøtedato er satt til 18, april og avholdes i lokalene til NKK, Holmlia.
Dato er annonsert i medlemsblad og fb-side.
Annonseres på hjemmesiden.

Anica
Anica

Søknad fra avd. Buskerud om sammenslåing av områder.
Kontaktledd Vestfold og Telemark ønsker å slå seg sammen med avdeling
Buskerud.
Søknaden er godkjent. Svar sendes avd. Buskerud.

Anica

Utstilling Morokulien 2020
Div. info
Det opprettes arrangement på fb.
Lars og May-Liss arbeider med arr.

Sak nr.
46/19

Utstilling Elverum
Dette jobber vi med

Sak nr.
47/19

Utstilling Haglebu
Dette jobber vi med. Samarbeide med avd. BTV (avd. Buskerud, Telemark
og Vestfold)

Anica
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unntatt offentligheten

Sak nr.
49/19

unntatt offentligheten
.

Sak nr.
50/19

Bilder fra Dogs4All
Det er kommet en forespørsel om å få bilder fra D4A.
Bildet kan fås mot at det betales for bildets kostnad og porto.
Anica gir beskjed.

.
Vi oppfordrer medlemmene til å bli flinkere til å hjelpe til med
utstillinger og arrangementer. Slik det er nå, faller veldig mye av
arbeidet på de samme personene, og vi ønsker jo aktiviteter i klubben
vår, så her må alle trå til. Ta gjerne kontakt med styret hvis det er noe
du ønsker å hjelpe til med.
Anica tar kontakt med BRV for et samarbeid om hvem som skal gjøre
hva i forbindelse med vannprøver i regi av styret.

Neste møte: 11.desember kl. 19.30

Møtet slutt kl. 21.50
Referent: Anica Johannessen

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

