Referat styremøte
Tid: 20. januar 2018 kl. 10:30
Sted: Hjemme hos Lisbeth på Maura
Tilstede: Lisbet Endresen, Liv Sunniva Ugelstad, Hege Nordeng, Caroline Gustavson, Rita Aass
Fraværende: Tove Mette Brennhaug, Jannicke Mjønes, Tom Håvar Bogen
Nytt møte: 6. februar 2018 kl. 20:00
Referent: Rita Aass
SAKER
1

2
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VEDTAK

ANSVARLIG

Godkjent og kan legges ut.

Lisbeth/Liv

Tas som sak på årsmøtet

Rita

Årsberettning

Rita lager forslag som sendes styret til
godkjenning.

Rita

Regnskap

Kommer fra Hege

Hege

Budsjett

Kommer fra Hege

Hege

Valg

Kommer fra Valgkomiteen

VK

Sak: redusere til 3 blader i året?

Rita lager forslag til årsmøtet. Vi sparer en del
arbeid. Blad nr. 2 og 3 kommer forholdsvis tett.
Slå sammen utgave 2 + 3. Sli at bladene kommer
ut i Mars, juli, november. Det vil også være noe
besparelse på økonomien.

Referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige møte gjennomgås,
godkjennes og legges ut på
hjemmesiden.
Saker avgjort på mail
Årsmøte (Saker som skal tas på årsmøtet
2018)
Ny obligatorisk lovmal for NKKs
medlemsklubber og forbund. Se mail fra
Hege 28.11.2017
Vi må endre lovene våre etter pålegg fra
NKK, dette må sendes inn som en sak til
årsmøtet og vedtas der.

Sak: Ny certordning

Rita lager forslag til årsmøtet. Må opp til
avstemming på årsmøtet – det som avgjøres her
kommer til å gjelde i 3 år.

Rita

Rita

Sak: Forslag om å flytte BISS rundt i landet
for å spre belastningen på UK og styret. Og
for å få flere aktive.

Rita lage forslag til årsmøtet.

Rita

Obligatorisk fra NKK, må stå på agendaen til
årsmøtet.

Rita

Sak: Medlemskontingent
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Hengesaker
Retningslinjer for hjemmesiden/redaktør
liste på sjekkpunkter over hva som skal være
med i bladet pr. mnd/til enhver tid.

Oppdatere disse etter årsmøtet, når det er
avgjort om det skal være 3 eller 4 blader pr. år.

Må være med bilder av listevinnere også,
ikke bare gullhund.

Dette må inn uavhengig av om det blir 3 eller 4
blader.

Styret
Rette opp mandatene som det ble stemt
over på årsmøtet 2017, slik at de stemmer
med vedtakene som ble gjort. Gjelder
mandatet til RRWC og avsetning av midler til
forskning

Rette opp og sendes til Lisbeth for ditr på hj.side.
Dette er rettet og sendt til Lisbeth.

Oversikt over styrets oppgaver gjennom
året. Kommer senere.
Ting som legges ut på FB og hj.side med
signatur styret må informeres til hele styret
før det legges ut.
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Økonomi
Avlskomiteen
RAS komité – RAS skal revideres i 2018.
Er det sendt ut mail til de som har meldt seg
til å være med?

Kull-listen: Det har vært oppe til
diskusjon om vi skal fortsette å føre opp
titler på avlsdyrene da det er veldig
tidkrevende å skulle sjekke opp diverse
titler på utenlandske hunder. Vi ble
tilslutt enige i å fortsette slik det står i
dag, men legge til en ekstra tekstlinje i
forklaringen på kull-listen der vi
presiserer at tittel-opplysninger bygger
på tillit mellom oppdretter og klubb.

Rita

Rita/Lisbeth

Rita

Legges på styresiden i tillegg.

Liv gjør dette og hører med en person som kan
være ansvarlig for innkalling til første møte, med
oppstart ila februar. Rita blir styrets
representant.
6.2.2018 Vi har mottatt beskjed fra NKK om at
revidering av RAS er utsatt 1 år på grunn av
oppdatering av NKKs IT-system. Beskjed om
dette er sendt til medlemmer av RAS komiteen.
Dette må være en tillitssak mellom oppdretter
og klubben. Både når det gjelder
utstillingsmeriter og mentaltester.

Lisbeth

Liv/Rita

Rita

AK ønsker ikke en sammenslåing mellom
AK og MK. Flere i AK er helt nye og vi ser
at det i første omgang er mest
hensiktsmessig å konsentrere seg om
AK's oppgaver. Om det i framtiden
kommer oppgaver som krever at AK og
MK samarbeider er vi selvfølgelig med
på det.
Foredrag med Dr. Thomas Laube. Skal vi
invitere veterinærer?

Dropbox: Ansvarlig for valpeformidling,
kull-liste, kullopplysninger etterlyser
tilgang.
Statistikk til blad nr.1 – Valpekull 2017 etc
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Utstillingskomiteen
Må ha flere medlemmer med i komiteen. Vi
må jobbe for å få med flere. Vi må ha med
nye til 2019.
Vinner rosetter - vi må informere om at
disse må hentes av vinner eller tas med av
kjente av vinner fra utdelingen. Klubben
brukte 832 kr i porto på utsendelse av dette
i år. Unødvendig med tanke på at vi har
budsjettert med underskudd.

Vi inviterer ikke veterinærer spesielt, dette
foredraget er primært for oppdrettere og
medlemmer i klubben.
Lisbeth ser på dette og gir tilgang.

Lisbeth

AK har fått ekstern hjelp av M. Lund til å lage
denne, blir klar til blad nr. 1.
Forslag om å flytte BISS rundt i landet for å spre
belastningen på UK og styret. Og for å få flere
aktive.

Alle

Rita
Settes inn en merknad om dette under
vinnerlister i bladet.

Sende ut generell tillatelse til alle klubber.
Rita
Bevilge penger til nytt dommertelt – det
gamle er defekt.
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Lisbeth bestiller telt og ev. presenning som
passer til.

Lisbeth

Vinnerlister
Tekst som settes inn som std. Under vinner
og gullhundlister.
Rosetter/premier som deles ut på klubbens
BISS utstilling må hentes av vinneren på
Sendes til Åsa for å settes inn i bladet.
stedet. Er vinner forhindret til å møte må
vinner avtale med andre tilstede om å ta
med rosetten/premien. Klubben ettersender
ikke rosetter/premier.

Rita
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BISS-2018
Foredragsholder Thomas Laube (tysk
veterinær som opererer DS) til BISS 2018
Ser ut som han har takket ja. Jannike avtaler
videre med han om når han kommer etc.
Dommer rally på mandag? Har vi dommer?
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Mentalkomiteen
Valgkomiteen
Distriktene
Årsberetning fra dist.rep. - Bør vi få med
dette i styrets årsberetning fremover, fra
neste årsmøte i 2018? Må i så fall endre
vedtektene for Dist.rep.

RR-bladet
Vi må få bladet til å komme ut i henhold til
utgivelsesplanen.
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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
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NKK
Mail fra NKK 9.1.18 – Stoff fra klubben til
hundesport, frist for innsendelse 31.1.18
Mail fra NKK 19.1.18 – Ekstraordinær
båndtvang i enkelte kommuner pga snø.
Skal vi minne på/linke det opp på FB siden til
klubben?

17
18

19

20

Dogs4All/messer
Prøver i 2018
Hengesak:
Bergen vil ha dobbelt Rallystevne ved
påsketider.
Eventuelt
Mail fra NMBU/Hege 07.12.17 – samarbeid,
RR som blodgivere?
Kalender

Jannicke

Hege fortsetter å prøve å få en.

Rita retter dette og sender rettet til Lisbeth.
Sendes deretter ut til alle dist.rep.

Rita/Lisbeth/Tove
Mette.

Det må settes opp tid for et møte.
Vi venter på datoforslag fra redaktør.

Hege/Rita

Hege sende meg tekst, så skal jeg se om jeg
finner noen bilder.

Hege/Rita

Lisbeth legger ut info om dette.

Lisbeth

Er søkt hos NKK. Bergensgruppen tar dette selv.

Hege svarer og sier vi er interessert.

Hege

Lisbeth innhenter priser på trykk.

Lisbeth

Det har vært etterspurt kalender for 2018
fra noen medlemmer. Trykke færre?
Ha større datoruter (for å notere i).
Innhente priser på trykk for kalender 2019.

