Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr.

2 – 2019

Dato; 06.02.2019

Sted; Skype

Randi Nygård, Anica Johannessen, Bodil Rød, Grete Bru, Heidi Knardal, Nina Sagen
Tilstede;
Knut Olav Øverby
Forfall;
Tekst i kursiv er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr.
12/19

Godkjenning av referat nr 1-19.

Frist / ansvar

Godkjent

Sak nr.
2/19

Økonomi
Saldo: Brukskonto: 27 327,60. pr. 15.1.19
Sparekonto: 73 998,17. pr. 15.1.19
Saldo pr. 6.2.19: Brukskonto: 27 327,60
Sparekonto: 73 998,17

Sak nr.
3/19

Det er opprettet konto for avd Troms, de får overført tilbake de pengene klubben
overtok tidligere.

Anica

Alle avdelinger får opprettet egne kontoer etter hvert.

Anica

Klubben har nå fått bankkort. Det er nødvendig å ha ved kjøp av f.eks. billetter til
dommere osv.
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

Anica

Medlemsbladet.
Det har skjedd en feil på trykkeriet, og restopplag mangler. Vi jobber med saken.
Trykkeriet har trykket opp flere medlemsblader og kalendere. Disse er mottatt
4.2.19.
Vi ønsker å finne et nytt trykkeri, Bodil sjekker.

Bodil

Det er lite respons fra medlemmer og avdelinger til stoff/saker til bladet. Vi sender
ut mail til medlemmer og ber om bidrag til bladet.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Bodil skriver et innlegg fra Dogs4All.
Presisering: Alt som skal inn i bladet skal sendes til Bodil, og merkes «stoff til
medlemsblad»
Sak nr.
4/19

Buskerud
Buskerud søker om oppstart av avdeling.
Godkjent.

Sak nr.
5/19

Aktivitetsutvalget.
Wenche Glendrange har takket ja til å bli med.
Vi trenger forslag til medlemmer som kan tenke seg å være med på dette.
Anica sender ut forespørsel på mail til alle avdelinger, i tillegg til å legge det ut på
fb.
Ingen respons. Oppfordrer medlemmene til å ta kontakt hvis de kan bidra.

Sak nr.
6/19

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.

Sak nr.
7/19

Utstillinger 2020
Morokulien: 30-31 mai 2020, plass er bestilt, men pga opp-pussing av monument,
må vi ta kontakt igjen i Juni 2019
Buskerud: i forbindelse med Sandefjordutstillingen, 5.-6. Juni 2020
Troms: 13. juni 2020
Trøndelag: 27. juni 2020, Ler
Østfold/Follo: 11.-12. Juli 2020, Vestby

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Hovedstyret: 22. august 2020, Elverum
Rogaland: 29.august 2020.

Korrigert til 30.8.20

Buskerud: 12.september 2020, Haglebu
Hovedstyret: 13.september 2020, Haglebu

Sak nr.
8/19

Styrearbeid.
Adresseendring NNK. Selv om det er gjort oppdateringer i Brønnøysundreg., blir
mye post fortsatt sendt til Monika Skarphagen.
Anica sender ut melding om adresseendring til de fleste av våre kontakter.
Nye utstillingsregler.
Anica lager en liten artikkel til medlemsbladet på det som er nytt, med
henvisninger.
Vi må sette oss inn i de nye reglene.

Anica

Dommer på Elverum 2019
Vi går for Anna Kochan, Polen
Anna Kochan har takket ja til å dømme på Elverum.
Vi har 35-års jubileum som vi feirer/markerer på Eleverumsutstillingen.

Sak nr.
9/19

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.

Sak nr.
10/19

Prokurist/Signaturrett
Vi sender info til Brønnøysund om at Anica blir oppført som prokurist og rett til å
signere på vegne av NNK. Dette for å gjøre det enklere i forbindelse med kontakt
med banken, og at hele styret slipper da å gå inn på Landkreditt for signering.
Er nå i orden.

Sak.nr.
11/19

Innkommet sak fra medlem: 5% regelen. Innsender nevner spesifikk hund.
Oversendt til sunnhetsutvalget for gjennomgang. Diskusjon på
oppdretter/medlemsmøte 30.3.19 på generelt grunnlag.

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
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Sak nr.
12/19

Årsmøte 2019.
Dato: 30.mars kl 12.00
Sted: Randi sjekker. Årsmøtet blir på Lierkroa.
- Årsmelding 2018.
- Årsmeldinger fra alle avdelinger, mangler noen årsmeldinger og regnskap.
- Anica skriver innkalling
Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet samt oppdrettermøte.
Årsmøtesakene er behandlet av styret.
Møtet slutt 20.30

Referent: Heidi Knardal.

Anica

