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Styret og alle arbeidsutvalg

Utvalgenes planer 2020
-Afghaner: Måtte avlyse afghanerparade og handlerkurs pga sykdom, men har det på
agendaen for neste år. Planlegger julebasar for å få inntekter.
-Italiener: Det har vært vanskelig for utvalget å møtes siste halvår. Styret foreslo at møtene
kunne foretas via email. Mange eiere har gitt materiale til gentesten og øyelyst sine hunder.
-APSSU: Vanskelig å få engasjement i utvalget da både rasene representert og antall eiere er
svært få.
Styrets kommentar: Henstiller til utvalget å samle rasene og stille på klubbens spesialutstilling
i pinsen for å få rasene promotert.
-Saluki: Arbeider med rasespesialen som avholdes i Drammen hundepark. Dommer er
bekreftet.
-Borzoi: Har avholdt blodspor kurs, men det påtenkte agility kurset ble avlyst pga lite
påmelding. Arbeider med neste års utstilling. Dommer og sted er avklart. Har laget BIS
kavalkade fra utvalgets utstillinger som skal i Mynden. Salg av dekaler. Avholdelse av kurs
bør, i tillegge til å legges ut på utvalgssiden, også legges ut på NMK`s side.
Alle utvalgene har satt i gang arbeidet med rasekompendiet. Galgo har satt ned en
kompetansegruppe som skal jobbe med kompendiet. Styret sender mal og et kompendium fra
annen rase som kan vektlegges når utvalgene lager sine kompendier.
Raseutvalg som ønsker å avholde offisiell utstilling (med utdeling av certifikat), må søke
NMKs styre innen 30. november to år før utstillingen ønskes avholdt . Dette står i direktivene
sendt utvalgene. Siv-Lene tar imot alle søknader om avholdelse av cert-utstilling fra
utvalgene og legger det inn i DogArra. Frist 15.11.
-LC avdeling Østlandet: 7 medlemmer skal velges inn på neste gen.fors. Valgkomiteen tar
kontakt.
-Rasekompendium: Dette skal være et oppslagsverk for allerede autoriserte dommere og
fremtidige dommere. NMK skal gå gjennom de forskjellige kompendiene for
kvalitetssikring. Utgangspunktet i arbeidet av kompendiet er FCI standarden som kan

utdypes med kommentarer. Styret sender ut retningslinjer/mal slik at sluttresultatet blir likt for
alle utvalg.
-Felles retningslinjer, sosiale medier: Både styret og utvalgene ønsker felles retningslinjer i
bruk av sosiale medier. Dette for å eliminere uønsket adferd/oppførsel og at retningslinjene
kan være en grunnmur å støtte seg på for admin. Alle i utvalget bær være admin. Thomas
utarbeider forslag til retningslinjer som sendes utvalgene.
-Årsrapport/regnskap: Felles regnskapsmal sendes alle utvalg. Årsrapport og regnskap for
inneværende år skal være styret i hende innen 1. februar 2020. Alle regnskap over 10 000 kr.
skal revideres. Styret avgjør hvem som skal revidere.
-Utvalgsdirektiver: Forslag til endringer sendes sekretær.
Diverse: Det kommer ikke moms på påmeldingsavgiften neste år. Avgiften er den samme,
men momsen er spesifisert og blir dermed synlig.
Avl og oppdrettsklasse meldes på på utstillingsplassen for å slippe å betale aktivitetsavgift til
NKK.
Mynden har kommet ut med mange feil. Utvalgene sender rettelser til styret som legger det ut
på hjemmesiden.
Asker 04.11.2019 Heidi E. Hoff

