
Norsk Myndeklubbs utvalgsmøte 12. mai.2010 

Tilstede fra NMKs  styre : 

Siv-Lene Havold Stene, Steinar Arstad, Bjørg Foss, Svein-Erik Aaslund , Anne Maisey  og  

Brith Hiorth  

Forfall : Hanne Borch og Hanne Thorkildsen 

Tilstede fra Utvalgene.  

Anita Eng  fra Whippet utvalget 

Svein-Erik Aaslund, Ine Linken Havold og Siv-Lene H. Stene  fra Borzoi utvalget 

Tove Kristiansen og Alf H. Refsum fra Afghaner utvalget 

Geir Land og Brith Hiorth fra Saluki utvalget 

Geir Land og Kirsti Hovden fra Galgo utvalget 

Ludmilla Koslow fra Italiener utvalget, Azawakh utvalget  og LC 

Liv Vogt Johansen fra Skotsk Hjortehund utvalget 

Kirsten Landsverk og Torill Knudsen fra Utstillingskomiteen 

Kristin Roaas  fra Web utvalget 

Bjørg Foss fra Redaksjonskomiteen 

 

Sak 01.2010  

                 NMks leder innformerte og presiserte : 

                a.Direktivene for raseutvalgene er sendt til alle i utvalgene 

                b.Årsberetning og regnskap skal sendes NMK 14 dager før gen forsamlingen 

                c. Utvalgene må nå være konstituert. 
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Sak 02.2010  Arbeids kompensasjon . 

                       Saken ble fremsatt i forbindelse med utstillingen i Hurdal i pinsen 2010. 

                       Vedtak : Det gis ingen kompensasjon. 

 

Sak 03.2010 Moms kompensasjon 

                      De utvalgene som søker om momsrefusjon sender kopi 

                      av bilag til NMK ved leder Siv Lene Havold Stene, snarest 

Sak 04.2010 Hallingdalutstillingen 2011 

                      Det må legges opp en god administrasjon for innsatsen disse dagene. 

                      Annonse etter mannskap/hjelpere settes inn neste Mynden 

Utvalgenes informasjon 

Afghaner utvalget : Utvalget avholder cert utstilling i juni, har en fin oppdatering av  

                                     hjemmesiden og er opptatt av at det skal taes DNA prøver av flest 

                                     mulige afghanske mynder, for om mulig å få avdekket arvelig sykdom 

 

Azawakh utvalget :Det finnes bare 4 slike hunder i Norge og NB !! 3 av dem har LC-lisens 

                                   Det planlegges kull i Norge i 2011 

Borzoi utvalget :  Utvalget arrangerer grillfest 5.juni og Open Show 6.juni. De har også egen 

                                 Hjemmeside. 

Galgo utvalget :  , Det har ikke vært mye aktiviteter i dette utvalget, men det nye utvalget  

                                 har gode intensjoner for inneværende år 

!taliensk mynde utvalget : Utvalget arrangerer Open Show 6.juni og møtes ellers hver  

                                   annen søndag i måneden for felles aktiviteter 

Saluki utvalget :    Utvalget arrangerer Salukispesialen 4.september, har laget kalender  som 

                                  er blitt solgt i inn og  utland   og har egen hjemmeside   
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Skotsk Hjortehund utvalget : Utvalget arrangerer høstmøte, valpeshow  og Open Show 

Whippet utvalget :    Utvalget arrangerer cert utstilling i år og planlegger dobbelt  

                                      utstilling i 2011  Det arbeides med hjemmeside og avholdes felles 

                                       aktiviteter som spor og agility trening 

 

LC- komiteen :   Denne komiteen er svært aktiv og har arrangert prøver og konkuranser. Den  

                             Internasjonale prøven gav mange gode tilbakemeldinger og komiteen vil  

                             kanskje søke om å få LC – EM i 2015. 

                             Det finnes to LC dommere i komiteen  

 

Utstillingskomiten : Komiteen jobber p.t. med å finne dommere til Hallingdalsutstillingen  

                                                                                                                                                  2011 

 

Web komiteen : Komiteen er i full gang med å få hjemmesiden så god som mulig og søker 

                               derfor etter gamle bilder og dokumenter fordi den ”gamle” hjemmesiden 

                               Ikke ble bevart. 

Redaksjons komiteen : Bjørg som er leder av denne komiteen ber om å få tilbakemeldinger  

                                          om  det  finnes feile opplysninger i Mynden 

 

Holmestrand 13.05.2010    

  

Brith Hiorth  sekretær i NMK                                                     


