Dato 12.09.12

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb

Tilstede

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

Forfall

Bjørg Odd Inge

Kopi

Styret

1 Sak: Godkjenning av forrige referat
Referanse Beslutning
13/12

Ansvar

-Mangler fortsatt regnskap og årsrapport for 2010 Heidi
og 2011 fra Whippetutvalget.
-Rasefoldere
Bjørg

Frist
asap

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
Ansvar
14/12
-Whippetutvalget: Søknad om avholdelse av cert
utstilling i 2014.
-Afghanerutvalget: Søknad om avholdelse av
certutstilling 25.08.14. Sjekk dato.
Heidi
-NKK: Godkjenning NMK avd.Trøndelag´s
arrangement 01.07.12.
-NKK: Salukispesialen 19.08.12 godkjent.
-NKK: Sluttoppgjør NMK´s arrangement 09.09.12
-NKK: Sluttoppgjør NMK´s arrangement 19.08.12
-NKK: Adferdsseminar
-Steinar Mathisen: Kommentarer til agenda for
FCI´s komitèe for LC og baneløp 2012
-LC 2013: Internationale prøver 27.-28. april og
21.-22. september 2013.
-Utstillingskomiteen: Referat fra møte 14.08.

Frist

3 Sak: Regnskap
Referanse Beslutning
15/12

Ansvar

Frist

-Hjortehund og salukiutvalget har enda ikke gått
over til å bruke sin nye konto. Salukiutvalget har
ikke mottatt brikken, hjortehundutvalget
kontaktes:
Steinar
-Økonomien er god og budsjettene holdes.
-Vi trenger nye BIS skilt + 2 sett 1-4 plasseringer.
Vi ønsker disse i smijern. Sjekk pris etc:
Siv-Lene

4 Sak: Hjemmesiden
Referanse Beslutning
Ansvar
10/11
Sjekk linkene på siden:
Heidi
-De små rasene bør forenes i ett utvalg. Innstilles
til neste gen.fors.

Frist

5 Sak: Evaluering Høstutstillingen 09.09.12
Referanse Beslutning
Ansvar
16/12
-Antall påmeldte hunder i år (53 voksne og 23
valper) var rekord lav, noe vi går ut fra skyldes
flere ting; mange utstillinger gjennom året,
Internat LC prøve samme helg, annen utstilling
med gr.10 i Gudbrandsdalen. Dette styrker styrets
beslutning om at karentstiden må overholdes og at
antall utsillinger pr år må ned.
-Drammen Hundepark er en hyggelig og fin plass
som vi gjerne benytter senere. Arrangementet ble
avholdt uten komplikasjoner.
-Det foreslås å invitere 1 dommer voksne og ha 1 i
reserve neste Høstutstilling.

Frist

6 Sak: Utstillinger 2013 - 2014
Referanse Beslutning
17/12

Ansvar

Frist

-Da vår Pinseutstilling avholdes helgen etter NKK
Drammen, må karentstiden overholdes strengt slik
at vi får nok påmeldinger og ikke opplever det vi
så nå på Høstutstillingen, rekordlav påmelding.
-Dommerliste pinsen 2013: Gary Robertson (GB),
Margareth Martin (IR), Andreja Novak (SL). Alle
har akseptert-bekreftet.
-Dommerliste Hallingdal/Nesbyen 2013: 8
dommere invitert -bekreftet av
Hallingdalskommiteen.
-Styret ønsker en oversikt fra UK over hvilke
klubber som har fått ja til å ta med gr.10 i 2013: Heidi
-Ingen generell tillatelse skal gis, men hver søknad
behandles separat. Styret ønsker en nedgang i
antall utstillinger i 2014. Brev sendes UK:
Heidi
-Intensjonen var å få til en nedgang også i 2013,
men antall utstillinger har økt i det sentrale
østlandsområdet.
-NKK Drammen avholdes 31.mai-1.juni 2014
helgen før vår Pinseutstilling. Dette medfører at
alle utvalgene må ha sine utstillinger i forbindelse
med NKK Bjerke.
-NMK´s Høstutstilling i 2014 avholdes
7.september. 1 dommer voksne, 1 dommer i
reserve.

7 Sak: Møteplan
Referanse Beslutning

18/12

Ansvar

-Innkallelse til møte med utstillingskomiteen (UK)
22. eller 23. oktober. Mail vedr. dato:
Heidi

Frist

8. Diverse
Referanse Beslutning
19/12

Ansvar

-Styret har kommentarer til UK referat 14.08.12:
-2/12:
2. Ansvaret for fotografering på våre utstillinger
skal ligge hos UK. Utvalget kan gjerne deligere
oppgaven til andre, men må stå ansvarlig for at
oppgaven utføres.
5.Styret i NMK står økonomisk ansvarlig for at
våre arrangementer går i pluss. Vi ønsker derfor
oversikt over inviterte dommere og
kostnadsoversikt før dommere inviteres.
-3/12:
UK peker selv på lite/synkende påmeldingsantall,
et resultat av for mange utstillinger. For å få
dommere som trekker utstillere må disse være på
plass minst to år i forveien!
-4/12:
18 mnd karentstid på dommere som er invitert skal
overholdes og være absolutt. Seriøse dommere
som får invitasjonen i god tid har ingen problemer
med å overholde denne karentstiden.
-9/12:
Regnskap/kostnadsfordeling fra Fellesutstillingen
legges ved innkallelsen til Årsmøtet i NMK.
-Utregning av Årets Mynde er Bente Waldal. Ta
kontakt for oppdatering:
-Vedrørende dommere til Hallingdal: Espen har
sagt seg villig til å finne dommere som passer slik
at kabalen går opp.

Heidi
Asker 19.08.12
Heidi E. Hoff

Frist

