Dato 30.11.12

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb

Tilstede

Siv-Lene, Åge, Svein , Heidi, Steinar, Gerd, Bjørg

Forfall

Odd Inge

Kopi

Styret

1 Sak: Godkjenning av forrige referat
Referanse Beslutning
22/12

Ansvar

- Mangler fortsatt årsrapport for 2010 og 2011 fra Heidi
Whippetutvalget.
- Rasefoldere skal ferdigstilles til Pinseutstillingen Bjørg
2013. Et første utkast skal være klart innen
utgangen av desember.

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
Ansvar
23/12
- NKK: Svar på søknad om dispensasjon fra etiske
grunnregler for avl og oppdrett.
Bjørg
- NKK: Endring av tidspunkt for utsendelse av
medlemskontingent.
- NKK: Tildeling av hedersbevisninger.
- NMK: Svar med ønske om at en kort begrunnelse Heidi
medfølger når denne informasjonen sendes
klubbene.
- NKK: Informasjon om rapport fra KPMG som
beskriver status vedr. internkontroll og
utbetalingsrutiner i bedrifter.
- NKK: «Restriksjoner rettet mot bruk av hund».
- NKK: Til alle prøvearrangører 2013.
Videresendt LC utvalget.
- NKK: RS-møte, oppdeling av posten «andre
administrative kostnader».
- NKK: Avlsrådskurs 2013
- NKK: Standard italiensk mynde
- NMK Trøndelag: Søknad om certutstilling 2014
- Salukiutvalget: Søknad certutstilling for saluki
2014
- NMK: Frist for søknad om å ha med gr 10 i 2014
sendt alle lokal/raseklubber.
Siv-Lene
- Calle Christensen: Mail fra valgkomiteen om
hvem i styret som tar gjenvalg
- NMK: Brev/mail til NKK med ønske om
bekreftelse på innsendte søknader for avholdelse
av certutstillinger i forbindelse med
Europavinnerutstillingen i 2015.

Frist
asap

Frist

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning

Ansvar

23/12

Heidi

- NMK: Mail til UK vedr.utstillinger 2014.

Frist

- Geir Land: Bruk av ikke stambokberettigede
titler.
- NMK: Purring på årsrapporter for 2010 og 2011 Heidi
sendt Whippetutvalget.
- NMK: Mail sendt NKK med spørsmål om
Siv-Lene
uteblitte kritikkskjemaer og premielister fra
arrangør.
- NKK: Svar på overnevnte.
- Dommerutdanningskomiteen (NKK): Forslag til
endring av struktur for utstillinger i Norge. SivLene orienterte.
Heidi
- SvVK: Link til Eurosighthound 2014.
- Fra medlem i Whippetutvalget: En oppdretter
ønsker link til hjemmesiden. Konflikt pga
sammenblanding mellom NKK/NHL.
- UK: Valdez har akseptert å dømme i 2014. Styret
ønsker oversikt over utgifter utover flybilletten
til/fra Norge.

3 Sak: Utstillingssøknader 2014
Referanse Beslutning
4/12

- Styret har sett på listen over utstillingssøknader
for 2014 innkommet innen utsendt frist fra NMK,
1. desember. Antall utstillinger har økt betraktelig.
Økningen fra 2003 til 2012 har vært på 31
utstillinger. Forslaget fra DUK om bestemmelser
som på sikt skal redusere antall utstillinger og cert
skal behandles av NKKs hovedstyre. Rapporten
ble utarbeidet av DUK pga:
- Et så stort antall utstillinger er ikke forenlig med
NKKs formålsparagraf.

Ansvar

Frist

24/12

- Raseklubbene gjør ikke jobben sin. De har et
forvaltningsansvar for sine raser.
- Flere dommere som ikke har den grundige
opplæringen som de nordiske dommerene og også
manglende erfaring.
- Arrangørklubbene finner ikke gode
spesialdommere til hver rase pga økonomi, og
inviterer dommere som dømmer mange raser, og
helst allroundere.
- Styret ønsker en gradvis tilnærming til de
retningslinjene NKK vil iverksette.
I tillegg må en reduksjon til på bakgrunn av
manglende resultater fra arrangører og redusert
deltagelse på våre egne utstillinger.
Listen sendes NGK til uttalelse, og deretter til UK.
Kirsten og Siv sammenligner styrets liste og UKs Siv-Lene
liste, og UK sender svar til klubbene. NGK har gitt
utrykk for at de støtter oss fullt ut i dette.

4 Sak: Generalforsamlingen 2013
Referanse Beslutning
Ansvar
25/11
- Klubbens generalforsamling avholdes på Røa
Samfunnshus 23.03.13. Innkallingen postlegges Svein
senest 22.02.13 fra trykkeriet.
- Info fra valgkomiteen, samt dato og sted for gen. Bjørg
fors. trykkes i Jule-Mynden.
- Styret lager et forslag til generalforsamlingen
vedr. sammenslåing av «de små rasene» (azawakh,
ungarsk mynde, polsk mynde, sloughi, spansk
mynde).
- Kontakter Ulvehundklubb og Greyhoundklubben
med oppfordring om å sende oss resultatene for
sine raser.
- Utregning avÅrets mynde: Øke antall påmeldte
hunder i fra 30 til 40 for tildeling av poeng for
gruppeplassering.
- Kontakte NKK: Er våre lover godkjent?
Bjørg
- Forespørre NKK om innkalling til
generalforsamling kan sendes per e-post.
Siv-Lene

Frist

5 Sak:Tettere samarbeid med Podencoklubben
Referanse Beslutning
Ansvar
25/12
- Myndeklubben ønsker et tettere samarbeid med
"mynderasene" i gruppe 5, og ønsker at de får
delta på våre utstillinger. Tar kontakt med
raseklubbene og inviterer dem til å delta på våre Heidi
offisielle utstillinger i 2014.

6 Sak: Rekrutering av dommere og ringpersonell

Frist

Referanse Beslutning
26/12

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

- Det er ønskelig å rekruttere nye dommere for
rasene i gruppe 10, samt ringpersonell, fra egne
rekker; det viktigste er dog at nødvendig
motivasjon, erfaring og kunnskap er på plass. For
å øke kvaliteten på opplæringen og støtte nye
dommerelever vil vi forsøke å få rasedommere til
å være mentorer, slik at verdifull kunnskap blir gitt
videre.

7 Sak: Gjenstående arbeidsoppgaver
Referanse Beslutning

27/12

- Direktiver for valgkomiteen sendes ut i forkant
til dem som står på valg. Hjemmesiden brukes til
rekrutteringformidling - medlemskontingent må
være betalt.
- Forslag til genenralforsamlingen om økning av
kontingenten til kr. 400.
- Sammenslåing av utvalgene for de «små» rasene
til ett felles utvalg.

8 Sak: Eventuelt
Referanse Beslutning

28/12

- Whippetutvalget betalte i 2010 kr 3590,- og i
2011 kr 1781,- for to utvalgsmedlemmers
deltakelse på NKK-kurs i avl/oppdrett. At
utvalgets penger brukes til å betale for
enkeltpersoners kurs, som ikke er relatert til
utvalgsarbeidet, er uakseptabelt og ikke i tråd med
driften av et utvalg. De angjeldende
utvalgsmedlemmene bes om å tilbakebetale disse
pengene til utvalget. Spesielt ille er en slik
disposisjon når utvalget ved utgangen av 2011
ikke hadde noen penger på konto, og NMK
sentralt måtte betale regning fra NKK til
Bjørg
Whippetutvalget.
- Utvalgene skal sende inn årsrapporter til styret Heidi
innen 1. februar 2013.

Asker 14.12.12

