
Referat styremøte 
 

Tid: 4. juni 2018 kl. 20:00 

Sted: Skype 

Tilstede: Hege Nordeng, Marianne D. Lund, Caroline Gustavson, Lisbeth Endresen, Tove-Mette 

Brennhaug, Torhild Magne, Rita Aass 

Fraværende: Gunn Kristin Ørbekk 

Nytt møte: Mandag 6. august Kl. 20:00 

Referent: Rita Aass 

 SAKER VEDTAK  ANSVARLIG 

 Konstituering av styret 
 

1. Sekretær 
2. 1. vara 
3. 2. vara 
4. Regnskapsfører 
5. Økonomiansvarlig i styret 
6. Besvaring av generelle henvendelser 

til klubbmailen 
7. Besvare henv. Fra nye 

valpekjøpere/interesserte i rasen. 
8. Utstillingssøknader 
9. Distriktskontakt 
10. Passord etc 
11. Oppdatere Brønnøysund 

 
12. Disp. rett på konto 

 
13. Avlskomite’ 
14. Mentalkomiteen 

 
 
 

 
15. Utstillingskomiteen 

 
16. Redaktør til blad 

 
 

17. Redaktør hjemmeside 
 

18. Innlegg på FB 
 

19. Utstillingsresultater + Gullhundlister 

 
 

1. Rita  
2. Marianne  
3. Tove-Mette  
4. Hege spør om Ann Elisabeth vil fortsette 
5. Hege 
6. Hege 

 
7. Marianne 

 
8. Rita 
9. Tove-Mette 
10. Ok 
11. Nye styremedlemmene må sende fødsel 

og personnummer til Hege 
12. Ann Elisabeth og Hege (Hege hører med 

AE om hun fortsetter). 
 

13. + 14. Avvente styrets rep til vi vet om AK 
og MK skal slås sammen, sende ut 
forespørsel til medlemmene før vi avgjør 
dette.  Marianne skriver et forslag og 
sender til styret for gjennomgang. 

15. Rita 
 
16. Foreløpig lages bladet av styret. Korrektur 
av blad tas av Thorild og Tove-Mette 

 
17. Lisbeth og Rita 
 
18. Caroline 

 
19. Lisbeth 

 

 



 
20. Vinnerlister 

 
21. Ansvarlig for omplassering 

 

20. Hege spør om Annette fortsetter 
 

21. Hege spør Liv om hun vil fortsette 

1 Referat fra forrige styremøte 

•  

 
Referat fra forrige møte kommer, legges ut på FB.  

 
 

2 Saker avgjort på mail 

• Bistått AK i sak vedr. bytte av 
hannhund. 

• Bistått/svart på henvendelse vedr. 
omplassering av hannhund. 

 
 
 
 

 
 

3 Årsmøte  

• Noen 
kommentarer/tilbakemeldinger fra 
årsmøtet? 

 
Veldig sunt med diskusjon og ’’lufting’’ av saker.  
Høre med medlemmene om når det passer best å 
ha årsmøtet. Dette må legges ut som forespørsel 
på FB i oktober/november. 

 

4 Styret 

• GDPR – se svar fra NKK 
Det jobbes med GDPR i NKK som for 
mange andre bedrifter, og vi gjør 
også jobb i den anledning på vegne 
av klubbene. Som det å innhente 
samtykke til bruk av epost og andre 
personopplysninger knyttet til det 
enkelte medlems medlemskap i 
organisasjonen.  
Dersom klubben i tillegg benytter 
andre systemer som inneholder 
personopplysninger må det lages 
rutiner for håndtering og 
bekjentgjøring av dette for 
medlemmene.  
Det vil i løpet av kort tid komme mer 
informasjon til klubbene om hvordan 
forholde seg til GDPR i vår 
organisasjon. 

  
JANNE GREGERSEN 
Saksbehandler Aktivitetsavd. 
mobil: 98 69 05 45, e-post: 
janne.gregersen@nkk.no 

 
Vi som klubb må tenke over hvordan og hva vi 
sender ut på mail. Må vi sende ut eget vaqrsel til 
medlemmer eller dekker NKK sitt varsel oss også i 
og med at det er de som lagrer alle opplysninger i 
sitt register? Avventer svar fra NKK om 
forespørsel på dette. 

 

6 Økonomi   

7 Avlskomiteen 
 

   

8 Utstillingskomiteen 
Dommere til 2019  

 
Forslag på dommere sendes til Rita 

 
Rita 

9 Vinnerlister   

10 
 
 

BISS-2019 

• Vi har booket på Vestby. 

 
Spørre Anita om hun har fått helt ok fra Vestby. 
Saken er oversendt til Rita som skal sjekke opp 
dette. 

 

mailto:janne.gregersen@nkk.no


11 Mentalkomiteen    

12 Valgkomiteen   

13 Distriktene   

14 RR-bladet 

• Retningslinjer for 
hjemmesiden/redaktør + liste på 
sjekkpunkter over hva som skal være 
med i bladet pr. mnd/til enhver tid.  

• Liste på sjekkpunkter og hva som må 
være med I blad, er sendt som 
vedlegg til agendaen. 

• Ny redaktør - Ingen meldt seg hittil. 
Annonsen må ut igjen og flere 
steder, men uten tlf.nr til Åsa. 

• Feil i intervjuene med Gjertrud og 
Hasina, må rettes opp i neste blad. 

• Annonse Lille Spesial 

• Kalender (annonse og spørre om 
noen blir med i komiteen)  

• Referat årsmøte  

• Presentasjon av styret  

• Rally Bergen Biss 2018  

• Sinus( hvis noen kan skrive derfra-
kanskje Liv eller Kristine)  

• Dommer rapport  

• Veterinær- Synnøve  

• Fra Andre’ rettbane 

• Artikkel om Blodgiverhundene 
(kommer fra Marianne). 

 
Retningslinjer må lages etter hvert- må være 
hengesak. 
 
 
Lista er gjennomgått og ok. Rita oppdaterer den 
og den legges på Dropbox. 
 
 
 
 
 
 
Spørre Susan – Susan har laget denne. 
Kalender utgår. For mye jobb og ingen gevinst i 
kr.  
 
Alle sende inn presentasjon av seg selv til bladet. 

 

15 Hjemmesiden og FB-profil – Hengesak:  

• Er det mulig at komiteene lager en 
egen tekst som kan legges ut på 
deres sider? Svært mye skrivearbeid 
om Liv skal sitte og lage en ny tekst 
for alle 

 
 
 
 
 

 
 

16 NKK   
 

 
 

 
 

17 Dogs4All/messer 
Vi er påmeldt Dogs4All 16-18 november. 

• Hengesak: Komite må opprettes 
etter sommerferien.  

  

 
 

 

18 Prøver i 2018    

19 Kalender – Hengesak: 

• Kalender 2019? 
Har vi fått noen priser på trykk? 
 
 

 
Vi lager ikke kalender da det selges for lite i 
forhold til kostnadene. 
 
 

 
 

20 Eventuelt 

• Mail fra medlem 

 
Hege svarer på denne. 

 
 



 

• Momskompensasjon fra NKK Rita sjekker og sender inn dette. 

    

    

    

    


