Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr.

3 – 2019

Dato; 06.03.2019

Sted; Skype

Tilstede;
Forfall;
Tekst i kursiv/rødt er tidligere omtale av saken, tekst i normal skrift er utviklingen

Sak nr.
13/19

Godkjenning av referat nr 2-19.

Frist / ansvar

Godkjent

Sak nr.
2/19

Økonomi
Saldo pr. 6.2.19: Brukskonto: 27 327,60
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 06.03.19: Brukskonto: 90 124,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

Anica

Søknad Grasrotandelen er ikke godkjent. NNK er ikke lokal eller regional.
Anbefaler avdelingene om å søke.
Sak nr.
3/19

Medlemsbladet.
Trykkeriet har trykket opp flere medlemsblader og kalendere. Disse er mottatt
4.2.19. Er sendt ut til de som manglet – ønsket flere.
Vi ønsker å finne et nytt trykkeri, Bodil sjekker.
Presisering: Alt som skal inn i bladet skal sendes til Bodil, og merkes «stoff til
medlemsblad»

Anica
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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.

Sak nr.
5/19

Bodil

Aktivitetsutvalget.
Wenche Glendrange har takket ja til å bli med.
Roar Glendrange er også med i aktivitetsutvalget.
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.
14/19

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 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.
Anica kontakter aktivitetsutvalget om dette.
Er det noen som kan bidra til aktivitet innenfor rallylydighet? Slik vi kan arrangere
dette uoffisielt, på Haglebu f.eks.

Anica
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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.
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.

Sak nr.
15/19

Randi

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.

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.

Anica

Forslag: vi legger det ut på nuffesiden på fb, så deler vi på våre sider.

Anica

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.

Sak nr.
12/19

Årsmøte 2019.
Dato: 30.mars kl 12.00 Kl 11.00
Sted: Randi sjekker. Årsmøtet blir på Lierkroa.
-

Årsmelding 2018.
Årsmeldinger fra alle avdelinger, mangler noen årsmeldinger og regnskap.
Anica skriver innkalling

Norsk Newfoundlandshundklubb
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Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet samt oppdrettermøte.
Temaer?
Dommerlister
5% regelen på generelt grunnlag
Hva ønsker medlemmene/vi?
Årsmøtesakene er behandlet av styret.
Ang. brukskrav for å bli champion i eksteriør – dette er det opp til klubben å
bestemme på årsmøte.
Innkalling er sendt ut innen fristen. Resultat / Balanse og revisors beretning blir
sendt ut så snart dette er klart fra revisor, evt. delt ut på årsmøtet.
Servering: Ok, Kaffe.

Sak.nr.
16/19

Varer Newf2go
Reduserere på lageret, kapital som er bundet.
Bruke noe på premier og selge resten ut med rabatt?
Styret ble enig om å selge ut til godt rabatterte priser i tillegg til å bruke noe av
lageret til premier.

Sak.nr.
17/19

Regnskapsprogram
Forslag om Visma. Koster kr. 99,- pr.mnd. Enkelt å bruke og inneholder de
funksjoner NNK har behov for.
Anica
Styrevedtak: Godkjenner Visma.

Sak.nr.
18/19

Vedtekter underavdelinger
Vedtekter for avd. Buskerud er mottatt. Godkjenne eller forkaste?
Styrevedtak: Godkjent
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Sak.nr.
19/19

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

Styrearbeid/Eventuelt
Vi trenger påfyll av porselen og glass.
Vi prioriterer:
- rødvinsglass
- flate tallerkener
- krus
Anica
Anica sjekker.

Referent: Heidi Knardal.

