Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat

Styremøte nr.

7 – 2018

Dato; 17.11.18

Sted; Lillestrøm

Tilstede;

Randi Nygård, Anica Johannessen, Bodil Rød, Nina Sagen, Heidi Knardal

Forfall;

Grethe Bru, Knut Olav Øvreby

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

Sak nr.
28/18

Godkjenning av referat nr 6.
Godkjent med endring.

Sak nr.
29/18

Nuffebladet
Vi skal ha 4 blad pr.år, mars – juni – sept – des.
Ca. 60 – 64 sider
Det stoff som ikke kommer med, får førsteprioritet til neste blad. Husk at det må
sendes inn bildetekst til bilder, navn og sted (fra venstre mot høyre)

Frist / ansvar

Faste sider:
1: Redaktør
2: Leder
3: Sunnhetsutvalget
4: Avdelinger/kontaktledd
5: Fagartikkel
6: Annonser
Bodil undersøker hvilke programvare som er det beste.

Bodil

Deadline før utgivelse
2 stk fra styret leser korrektur før utgivelse.

Sak nr.
30/18

Kurs – Utdanning - Aktivitetsutvalg
Vi ønsker å opprette en gruppe utenfor styret, som har ansvar for kurs/utdanning.
Et aktivitetssutvalg.
Anica legger ut på fb og spør om noen ønsker å sitte i utvalget og om noen har
kursønsker

Ola Gikling og
Anica

Anica
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Sak nr.
31/18

Økonomi
Saldo pr dato:
Brukskonto:
Sparekonto:
Anica har tilgang til konto.

Sak nr.
32/18

Oppdrettermøte/medlemsmøte
Styret ønsker å få til et møte i løpet av januar.
Hva vil vi med rasen?
Veien videre mot felles mål.
Samhold i klubben.

Sak nr.
33/18

Randi

Styrearbeid
Les gjennom høringsutkast til ny foreskrift for hest og hund i konkurranser. Kom
med innspill.

Alle

Registreringsplikt ifht MVA. Anica kontakter en revisor for gjennomgang

Anica

Svenskene ønsker Morokulien 2020.
Utloddning på spesialer, for å få inn litt penger i kassa.
Sponsa premier. Lynlotteri.
Anica har kjøpt inn et klestativ til bruk på stand. Klubben refundere dette.

Anica

Rosetter. Anica og Randi ser på dette.

Anica og
Randi

Bruk av elektroniske kritikker. Vi må nå bruke nettbrett. Randi låner ut sitt
nettbrett på de utstillingene hun er tilstede på.

Neste møte:
Etter 20.01.19. I forbindelse med oppdrettermøte?

Møtet slutt 18.15

Referent: Heidi Knardal.

Randi
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