Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr.

5 – 2019

Dato; 15.05.2019

Sted; Skype

Anica, Grete, Nina, Knut Olav og 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 4-19.

Frist / ansvar

Godkjent.

Sak nr.
2/19

Økonomi
Saldo pr 10.04.19: Brukskonto: 57 458, 86
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 15.05.19: Brukskonto: 45 048,82
Sparekonto: 73 998,17

Sak nr.
3/19

Anica kontakter alle avdelinger og underavdelinger vedr. disponent på konto i
Landkreditt bank (samme bank som hovedklubben) Alle avdelinger skal knyttes til
denne banken.
Troms, Bruksråd vann og Buskerud er nå tilknyttet.
Arbeidet med dette fortsetter. Arbeide med en konto av gangen.

Anica

Søknad Grasrotandelen er ikke godkjent. NNK er ikke lokal eller regional.
Anbefaler avdelingene om å søke. Sende ut informasjon til avdelingene.

Anica

Medlemsbladet.
Bodil har trukket seg som redaktør. Det samme har Malin Flaglien.
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.
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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.

Sak nr.
22/19

Sak nr.
14/19

Når det gjelder nytt trykkeri så sjekker vi litt rundt ifht til priser. Dette må være
klart til 1.november
Anica skanner og sender ut siste faktura slik vi ser kostnadene og kan
sammenligne. – Dette jobber vi videre med.

Alle

Aktiviteter
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. Nina tar kontakt med Hanne ifht dette

Nina

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.
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.
6/19

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.
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. Er gjort.
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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.
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.
Varene er fordelt og sendes ut/leveres ut.

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

Anica

Styrevedtak: Godkjenner Visma.
Kjøpt inn. Tilbud første året via Norsk Kennel klub.

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 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.

Knut Olav
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Sak nr.
20/19

Unntatt offentligheten

Sak nr.
21/19

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.

Sak nr.
23/19

Arrangement Elverum 2019
Elverum 2019. Nina tar ansvar for utstillingen.
Anica sender ut plan/arbeidsplan for utstilling.

Nina

Dommer til vann på Elverum. Pia Jensen, Danmark er forspurt, men har ikke
mulighet. Vi må finne en annen.
Nicole Haberer Diedrich har bekreftet at hun kan dømme.
Fordeling av oppgaver i forbindelse med Elverum.
Monika Skarphager tar på seg manuell påmelding til vann og triatlon. Pris på
utstillingen blir det samme som i fjor.
Grete tar på seg ansvar for kiosken, handler inn varer. Vi serverer vafler og
pølser m/brød. Vi vil også ha tilbud om glutenfrie vafler.
Anica tar med seg brusbokser
Nina kjøper dommergaver, røykelaks?
Vi kjøper brød og pålegg til vanngjengen og dommerne ønsker rundstykker.

Sak nr.
24/19

Valpeshov - Matchshow
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.
Vi prøver å få til et arrangement på Sandssnesseter ved Hurdal/Maura til høsten19. Dette stedet har god plass, kjøkken, toalett og stuer, så det er mulighet for å
overnatte på madrass i fellesrom. Det er og mulig for parkering med bobil på
utsiden.
Det koster 2300,- for en helg.
Vi må melde fra til NKK 2 mnd i forveien.
Showet blir for alle raser.
Vi må se på muligheten til å få med vanngjengen, der de kan ha aktivitet som
utdannelse av prøvepersonale og evt uoffisielle vannaktiviteter.

Anica
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Sak nr.
25/19

Andre saker
Styresammensetningen. Info om samtalen med NKK ang. dette.

Sak nr.
26/19

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.

Knut Olav

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.
Knut Olav sjekker med nkk om hva de evt kan bidra med, og hva vi selve må
bidra med.

Sak nr.
27/19

R.S
Skriv fra NKK sendt til styret.
Årsmøte/representantskapsmøte 30.11 – 01.12.19
Representant fra oss blir: Anica, vara: Knut Olav
Frist for innmelding av saker er 15.august.

Sak nr.
28/19

Ungdomsutvalg
I forbindelse med jubileumsfesten for BRV ble det foreslått å opprette et
ungdomsutvalg som har som oppgave å få med de unge.
Henriette Aamodt og Marita Ovesen ville veldig gjerne starte opp med dette.
Vedtak: vi er positive til oppstart av ungdomsutvalg
Ønsker å legge opp til at de kan ha møte i forbindelse med valpeshow, videre
hjelpe til på utstillinger og komme med innspill til hovedstyret.
Anica gir beskjed til Henriette om at dette er godkjent.

Anica
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Sak nr.
29/19

Rabatt ved påmelding til utstilling.
Vedtak: Rabatt på hund kan kun gis til hunder registrert på samme eier i
Dogweb.

Neste møte: 12.06.19 kl. 19.30, Skype.

Møtet slutt kl. 21.15
Referent: Heidi Knardal.

