Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr.

4 – 2019

Dato; 10.04.2019

Sted; Skype

Anica, Knut-Olav, Nina, Grete, Heidi
Tilstede;
Forfall;
Tekst i kursiv og rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr.
13/19

Godkjenning av referat nr 3-19.

Frist / ansvar

Godkjent

Sak nr.
2/19

Økonomi
Saldo pr 06.03.19: Brukskonto: 90 124,Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 10.04.19: Brukskonto: 57 458, 86
Sparekonto: 73 998,17
Anica kontakter alle avdelinger og underavdelinger vedr. disponent på konto i
Landkreditt bank (samme bank som hovedklubben) Alle avdelinger skal knyttes til
denne banken, også BRV.
Arbeidet med dette fortsetter. Arbeide med en konto av gangen.
Søknad Grasrotandelen er ikke godkjent. NNK er ikke lokal eller regional.
Anbefaler avdelingene om å søke. Sende ut informasjon til avdelingene.

Sak nr.
3/19

Medlemsbladet.
Bodil foreslår at vi bruker det samme trykkeriet fremover, så gir vi oss litt tid til å
undersøke videre.
Bodil og Malin får ekstra blad, i tillegg til 2 stk til nasjonalgalleriet.
Bodil tar kontakt med Malin ifht betaling, 3000,-pr blad?
Bodil har trukket seg som redaktør. Det samme har Malin Flaglien.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
På årsmøtet ble det snakket om kostnadene med medlemsblad. Bodil foreslo å
øke lønn for Malin til kr. 3500 pr. blad. Dette mente årsmøtet var for mye, og evt.
kunne vi finne redaktør innad i egne rekker.
Vi må få på plass ny redaktør!
Årsmøtet kom med forslag om f.eks. Lier Trykkeri. Evt. sjekke ut priser etc. der.
Henriette Aamodt har tatt på seg ansvaret for nuffebladet, hun får 2500,- pr.
papirblad + 2 elektroniske.
Når det gjelder nytt trykkeri så sjekker vi litt rundt ifht til priser. Dette må vere klart
til 1.november
Anica skanner og sender ut siste faktura slik vi ser kostnadene og kan
sammenligne.

Sak nr.
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Aktivitetsutvalget.
Roar Glendrange er også med i aktivitetsutvalget.
Forslag fra medlem ang kløvmerke for Newfoundlandshund.
Aktivitetsutvalget har vært i kontakt med Berner Sennenklubben, men de ønsker
ikke å åpne for Newfoundlandshund, da de ikke har kunnskap om hvor mye /
hvor langt en Newfoundlandshund kan bære / gå uten for stor belastning.
Styret foreslår:
Aktivitesutvalget kan utarbeide retningslinjer for som gjelder Newfoundlandshund,
ved å ta utgangspunkt i Berner sine retningslinjer. En viss % av hundens
kroppsvekt. Vi er enige i at dette er en fin aktivitet.
Er det noen som kan bidra til aktivitet innenfor rallylydighet? Slik vi kan arrangere
dette uoffisielt, på Haglebu f.eks.
Hanne Aamodt ble kontaktet på årsmøtet for å høre om dette er noe hun kan
bidra med. Dette må vi følge opp.

Sak nr.
14/19

Mestvinnerlista.
Det er kommet inn spørsmål om vi bør endre retningslinjene for mestvinnerlista.
Endre fra «alle» til bare medlemmer i klubben.
Vi sender inn dette som en årsmøtesak.

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Årsmøtet bestemte at vi fortsetter med mvl slik som i dag.
Mestvinnerlista var feil. Den har blitt gjennomgått på nytt. Sendt forslag til Lill Ann
om at lista bør sendes inn til styret for gjennomgang hver mnd.
Lill Ann sender over mvl hver mnd. For kontroll før den legges ut på
hjemmesiden. Årsmøtet vil ha dato på listen.

Sak nr.
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Utstillinger 2020
NNK har åpnet for deltagelse på alle utstillinger i 2020.
Vi har mulighet til å gi beskjed om vi ikke ønsker å være med.
Vi prøver å få med flere raser for å styrke økonomien. Sørlandet trenger minimum
3 forskjellige raser for å få det til økonomisk

Sak nr.
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Medlemsverving.
Vi ønsker å gi oppdrettere mulighet til å gi valpekjøpere medlemskap til rabatert
pris det første medlemsåret. Kr 150 + NKK. Vi sender ut brosjyrer til oppdrettere.
Vi sender ut brosjyre til oppdretter på mail. Er gjort.
Anica
Forslag: vi legger det ut på nuffesiden på fb, så deler vi på våre sider.
Anica har ikke fått gjort dette ennå.
Vi legger ikke dette ut på fb.

Sak nr.
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Årsmøte 2019.
Årsmøtereferat godkjent

Sak.nr.
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Varer Newf2go
Reduserere på lageret, kapital som er bundet.
Bruke noe på premier og selge resten ut med rabatt?

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styret ble enig om å selge ut til godt rabatterte priser i tillegg til å bruke noe av
lageret til premier.
Vi sender noen premier til Troms i forbindelse med utstillingen 25.5.19.
Årsmøtet foreslo å skrive ned varelageret til kr. 0,Vi sender ut info om til alle avdelinger om at de kan få premier tilsendt.
Alt av varer som ikke har str går til premier.

Sak.nr.
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Regnskapsprogram
Forslag om Visma. Koster kr. 99,- pr.mnd. Enkelt å bruke og inneholder de
funksjoner NNK har behov for.
Styrevedtak: Godkjenner Visma.
Kjøpt inn. Tilbud første året via Norsk Kennel klub.

Sak.nr.
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Vedtekter underavdelinger
Vedtekter for avd. Buskerud er mottatt. Godkjenne eller forkaste?
Styrevedtak: Godkjent

Sak.nr.
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Ny hjemmeside for NNK
Vi har en hjemmeside som er kronglete bygget opp, består av 2 forskjellige
domener. Krever kontakt med dagens web-master Robert for en del av
oppdateringene. Anica oppdaterer en del.
Har behov for en hjemmeside som er enkel å oppdatere fortløpende, og som er
samlet på et domene.
Forslag om overførsels av www.newf.no til ny hjemmesideoperatør og at vi
utarbeider en ny hjemmeside.
Pris pr. i dag er kr. 2.110,25 for 2 domener.
Vi trenger kun ett domene.
Visma har hjemmeside som koster 99,- pr mnd. Anica tar en prøveperiode på 14
dager og tester ut.
Anica har kikket på denne, men ikke hatt mulighet til å arbeide mer med denne i
prøveperioden.
Knut Olav ser på hjemmesiden om noe kan forbedres/endres.

Anica
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Unntatt offentligheten

Sak nr.
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Bruksråd vann feirer 20-års jubileum 13. april 2019.
Klubben ønsker å gi en gave på kr. 2000,- som BRV kan bruke til innkjøp av
f.eks. trekk til båten og fornyelse av utstyr som dummyer etc.
Styrets vedtak: Anica overrekker kr 2000,- til bruksråd vann.
Styrearbeid/Eventuelt
Vi trenger påfyll av porselen og glass.
Vi prioriterer:
- rødvinsglass
- flate tallerkener
- krus
Anica sjekker om det er kvantumsrabatt
Ingen kvantumsrabatt i små mengder. Kjøpt inn ovennevnte, så nå har vi på
lager.

Andre saker
Randi har jobbet med å finne plass hvor vi kan avholde valpeshow / match-show.
Dette kom inn som et forslag på årsmøtet, slik at vi kan øke inntektene i klubben.
Foreslår at vi fortsetter å jobbe med dette.
Styresammensetningen. Info om samtalen med NKK ang. dette.
Dommer til vann på Elverum. Pia Jensen, Danmark er forspurt, men har ikke
mulighet. Vi må finne en annen.
Elverum 2019. Nina tar ansvar for utstillingen.
Anica sender ut plan/arbeidsplan for utstilling.

Dommerkonferanse.
Dette var tema på medlemsmøtet. Det ble foreslått å kontakte Einar Paulsen og
Søren Wesseltoft, og søke tilskudd fra nkk.
Einar Paulsen og Søren Wessltoft har bekreftet at de kan kjøre en
dommerkonferanse i Januar 2020.
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Alle dommere som dømmer nuff i Norge blir invitert. Opplæringen blir kun åpen
for dommere og klubbens styre, Styret har ikke talerett, bare observasjon.
Vi prøver å få til denne konferansen på østlandsområdet/Gardermoen.

Neste møte: onsdag 15.mai kl 19.30

Møtet slutt kl. 20.50

Referent: Heidi Knardal.

