Referat utvalgsmøte

Tilstede

22.08.2018

Arbeidsutvalg og styret

Forfall
Kopi

Styret NMK, arbeidsutvalg

1 Sak: Presentasjon
Referanse Beslutning
1/18

Ansvar

Frist

- Fremmøtte fra hvert utvalg presenterte seg.
-Afghaner:Line Fudge, Tove Kristiansen
-Borzoi: Anita Lilleengen, Asta Slapø, Karianne Sandøy
-Hjortehund: Mona Bidne, Brit Sørum
-Italiener: Brita Mikkelsen, Regine Jensen
-Saluki: Ann Kristin Børsum
-Utstillingskomiteen: Bjørg Foss
-Valgkomiteen: Kirsti Hovden
LC avd. Østlandet: Ann Kristin Børsum
-Styret: Siv-Lene, Svein, Åge, Steinar, Heidi

2 Sak: Utvalgets planer
Referanse Beslutning
Ansvar
2/18
-Afghaner: Spesialen for 2019 er under planlegging.
Dommer og sted er på plass. Ønsker å avholde pelsstell
kurs.
-Borzoi: Planlegger certutstilling for 2019. Dommer og
sted er enda ikke på plass. Planlegger LC tur for å
promotere interessen. Samarbeider med avd.Trøndelag.
Vil også ha felles tur for rasen. Ser på registreringen av
chic nr i USA (helsetest) om det er ønskelig også i Norge.
Har investert i ny løsning for hjemmesiden.
-Hjortehund: Årets openshow feirer 30 år og
planleggingen er godt i gang. Dommer ikke bestemt.
-Italiener: Vil avholde sosial samling med klesbytte.
Openshow for 2019 er under planlegging og de vil
avholde utstillingstrening til våren. Jobber med
hjemmeside.
-Saluki: Skal avholde cert utstilling i 2019. Dommer ok.
Kun to personer i utvalget så de trenger hjelp.
-LC avd. Østlandet: Skal avholde høstprøven 22-23/9.
Trenger frivillige til å jobbe begge dager.
-Valgkomiteen: Forslag på kandidater til valg må sendes
inn i god tid.

Frist

-Utstillingskomiteen: Høstutstillingen ok.
Pinseutstillingen 2019 blir en utfordring da vi ikke får ha
med whippet. Hotellet holder åpent kun for vår utstilling
og er ikke belegget 100% kan vi få nei i fremtiden.
Hotellet ønsker velkommen til neste år, men fremtiden er
usikker. Elisabet Jonsson skal holde foredrag om borzoi.
Komiteen bør jobbe med en 3-års dommerplan i
forbindelse med invitasjoner av dommere. Utvalgenes
spesialer i 2019 avholdes uken før Pinseutstillingen.
Utvalgene oppfordres til å sende inn dommerforslag.
Merk: Dommeren må dømme alle raser i gr. 10! Alle
utvalg oppfordres til å spre informasjon om
Pinseutstillingen 2019!

3 Sak: Direktiver
Referanse Beslutning
Ansvar
03/18
-Ingen endringer av direktivene. Fristene til Mynden må
overholdes slik at bladet kommer ut i tide.

4 Sak: Regnskap/årsrapport
Referanse Beslutning
04/18
-Alle utvalg er underlagt NMK slik at fristen for
innsendelse må overholdes.

5 Sak: Planlegging/avholdelse av utstilling
Referanse Beslutning
05/18
-Se sak 2

6 Sak: Poengberegning årets rase
Referanse Beslutning
06/18
-Utvalgene ønsker ikke at openshow skal telle til Årets
rase da dette skal være et lavterskel tilbud.

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

7 Sak: Eventuelt
Referanse Beslutning
Ansvar
07/18
-Alle utvalgene ønsker at NMK avholder
temakveld/medlemsmøte med fokus på helse (HD,
øyelysing).
-Det er ikke vanlig praksis at utvalgene legger ut referat
fra møter da utvalgenes årsberetning er tilstrekkelig.
-Rasespesialer er unntatt 50 km grensen, men det
henstilles til å legge spesialene så nær NKK`s utstilling
som mulig.
-Alle utvalg henstilles om å reklamere for klubbens
utstillinger.
-Styret jobber med ny hjemmeside.

Asker 26.08.2018 Heidi E. Hoff

Frist

