Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Styremøte nr. 9 – 2019
Dato;

16.10.2019

Tilstede;

Nina, Anica, Heidi

Forfall;

Knut Olav, Grete

Sted; Skype

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

Sak nr.
40/19

Godkjenning av referat nr 8-19.

Frist /
ansvar

Godkjent
Sak nr.
2/19

Økonomi

Anica

Saldo pr 04.09.19: Brukskonto: 21 886,08
Sparekonto: 73 998,17
Saldo pr 14.10.19: Brukskonto: 17 477,45
Sparekonto: 73 998,17

Mangler å opprette egen konto til noen avdelinger. Hordaland,
Østfold/Follo, Rogaland. Disse blir opprettet når hensiktsmessig.

Sak nr.
3/19

Sak nr.
26/19

Medlemsbladet.
Blad nr. 3/19 kommer ut en av de nærmeste dagene.
Frist for blad nr. 4/19 er: 15.11.19
Blad nr. 4/19 kommer ut i papirutgave sammen med kalender for 2020
Frister for 2020
Annonsere dato for GF

Anica

Vi bør få med en påminning om Morokulien i bladet.

Anica

Dommerkonferanse.
Einar Paulsen og Søren Wesseltoft har bekreftet at de kan kjøre en
dommerkonferanse i Januar 2020.
Nytt dommerkompendie var ferdig i sommer.
Det er uheldig av det også er en dommerkonferanse for japansk urhund
samme helg, men det er nå ordnet slik at dommerkonferansen for

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
newfoundlandshund avholdes samme sted, samme helg fra kl, 10 til 14
lørdag 11.januar. Japansk urhund avholder sin dommerkonferanse resten
av lørdagen + søndag.
Felles lunsj mellom dommerkonferansen for newfoundlandshund og
dommerkonferansen for japansk urhund.
Knut Olav sendt ut info til dommerne om dette.
Antall påmeldte så langt?

Knut Olav

Konferansen blir på Garder kurs- og konferansesenter

Sak nr.
32/19

Dogs 4 all 2019
Har fått stand på samme sted og samme størrelse som i 2018.
Vi ønsker en stand hvor det alltid er newfoundlendere og mennesker som
kan prate med besøkende. Viktig at det alltid er hunder tilstede.
Lars Højdam og May-Liss Myrholt har tatt på seg ansvaret for
raseparaden.
Trykke opp brosjyrer?
Nytt banner?
Bilder – Anica bestiller, Nina tar med før og etterbilde av groomet hund
Hundegårdselementer – Anica tar med
Twist og glassbolle, Heidi tar med i tillegg til pepperkaker.
Lyslykter på batteri – Anica tar med
Personell og hunder
Hvem kommer når?
Vi har noen oransje jakker som vi kan bruke som personelljakker på
standen, videre hører vi med Hanne om hun kan ta med rokk og spinne litt.
Vi trykker opp 500 brosjyrer. Husk å få med navn på fotograf, Vibeke
Brath.
Vi bruker bannerne som vi har, men taper over adressen da denne er feil.

Sak nr.
19/19

Hjemmesiden
Hjemmesiden er nå oppe å gå igjen.

Sak nr.
37/19

Retningslinjer

Lars og
May-Liss
Anica/Nina

Anica
Heidi
Anica
Anica

Anica

Alle

Vi gjekk gjennom alle retningslinjene, her er det mye.
3.3 Nytt: kasserer blir disponent på alle klubbens kontoer.
Betaling av logoannonse, denne må være betalt for å stå på
oppdretterlista. Vi må få ut info til oppdrettere om dette.

Anica/
Heidi
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Sak nr.
41/19

Representantskapsmøtet i NKK 2019
Saker til RS er lagt ut på siden til NKK. Innspill?
Anica representerer NNK. Knut Olav er vararepresentant.
Styret godkjenner at Anica må overnatte.

Sak nr.
42/19

Vannprøver 2020
Styret må gi en tilbakemelding til BRV om hvilke vannprøver HS ønsker å
arrangere.
- Elverum
- Morokulien, vi hører med BRV og jobber for å prøve å få med DK,
S, Finland

Diverse:
Årsmøte 2020 nærmer seg, og vi må finne en dato i mars/april (8 ukers
varsel). Valgkomitéen må også få beskjed.
Alle forslag på saker til årsmøte, må være styret i hende senest
31.01.2020.
Årsmøtepapirene skal ut minst 4 uker før årsmøtet.
Vi kan bruke lokalene på NKK, evt kantina på jobben til Frode J i
Hokksund
Juleannonse i medlemsbladet
Julehilsen til alle medlemmer.
Oppstart postliste?
- Excel-skjema med dato inn/ut som oppdateres til hvert styremøte
- Sendes ut en uke før hvert styremøte

Heidi

Anica

Anica

Heidi
Heidi/
Anica
Heidi

Avdelingsledermøte (inkl. kontaktledd)
Oppdretterkonferanse
-planlegger å ha dette hvert sitt år.
Oversikt klubb-cert og klubbchampioner. Må lage en oversikt.
- Oppfølging BIR/BIM osv. se tilbake til startdato. Anica spør Lill Ann
om dette, da det er hun som har ansvar for mestvinnerlista.
Rutiner og arbeidsmetoder i HS

Anica

Norsk Newfoundlandshundklubb
Referat
Orienteringssaker:
Spørreskjema moms er sendt inn.
Økonomi avd. Hordaland

Neste møte: onsdag 20.11.2019

Møtet slutt kl. 21.30
Referent: Heidi Knardal

