Referat styremøte

Tilstede

05.02.2020

Siv-Lene, Svein, Åge, Heidi, Steinar , Anita, Renata, Thomas

Forfall
Kop

Styret NMK

1 Sak: Godkjenne forrige referat
Referanse Beslutning
1/20

Ansvar

Frist

- Referatet godkjent

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
Ansvar
2/20
-IUKN: Fra og med 2021 har NWK bestemt at de skal
arrangere en ren whippet utstilling i Bergensområdet i
forbindelse med NKK`s utstilling. BOM ser seg derfor
nødt til å avlyse sin årlige tradisjon med utstilling i
samme tidsrom, da det ikke vil være økonomisk
forsvarlig å ha en myndeutstilling uten whippet.
-Alle utvalg har levert årsrapport og regnskap unntatt
APSSU og italiener hvor årsrapporten mangler. Alle
utvalg må bruke felles mal.
-NKK: Oppnevning til NKKs Sportshundkomitè.
-IUKN: Publisere PM for utstillingen 2020.
-NKK: Kandidater til KG LC og FCI delegat.
-Avd.Trøndelag: Referater møter, årsrapport og årsmøte
2019.
-NMK: Sendt forespørsel om presentasjon av hjortehund
pinsen.
-Hjortehundutvalget: Svar forespørsel om presentasjon
pinsen.
-NLCK: Klage saksbehandling sendt NKK.
-NKK: Søknad dommer Terje Lindstrøm.
-Årsberetning/regnskap: Afghaner, borzoi, hjortehund,
saluki
-Regnskap: APSSU, Italiener, NLCK

Frist

3 Sak: LC/Kompetansegruppa LC NKK
Referanse Beslutning
2/20

Ansvar

Frist

-Møte med NKK vedr. opprettelse og drift av KG.
Forslag til kandidater sendt.
-Ønsker beholdningsliste fra NLCK Avd. Øst.
-Ønsker tilbakemelding og en gjennomgang fra
NLCK vedrørende fordeling av oppsamlede
økonomiske midler før etablering av KG. Dette
Thomas
gjelder penger som naturlig tilhører klubbene og
avdelingene (Avd. Trøndelag og NMK avd Øst).
-Mangler regnskap fra avd.Øst.

4 Sak: GF 2020 Årsberetning, regnskap
Referanse Beslutning
42/19
-Vi trenger statutter vedrørende æresmedlemskap.

-NKK skal øke grunnkontingenten med kr. 10
-Forslag til æresmedlemskap
-Innkalling sendes alle medlemmer på email senest
14.mars

5 Sak: Pinsen 2020
Referanse Beslutning
43/19
-Hjortehundutvalget skal holde foredrag om rasen

-Bestille rosetter
-Høytalere, purre
-Dommere, bestilling

6 Sak: Eventuelt
Referanse Beslutning
3/20
-Æresmedlemskap. Sjekk med NKK.

-Purre søknad sendt NKK.
-Redigering Mynden, sjekker mulige alternativ
-Retningslinjer for red.kom må oppgraderes
-Seminar 2021, klubben 75 år
-Lillehammer 2021. Kan leie halve hagen. Får plass
til 3 ringer som krever at utvalgene samarbeider.
Kostnadsbesparende.
-Gruppe Dommerkompendium; Bjørg, Espen, Åge.
De vil kvalitetssikre arbeidet utvalgene gjør. Mal
sendes utvalgene.

- Neste møte tirsdag 10.03.2020
Asker 05.02.2020 Heidi E. Hoff
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