Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb
Til stede:

Dato 01.03.2016

Bjørg Foss, Kirsti Hovden, Svein Aaslund, Steinar Arstad,
Tone Berger og Siv-Lene Havold Stene
Espen Uvaag
Styret, websiden

Forfall:
Kopi

1 Sak: Godkjenning av forrige referat
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

- Forrige referat gjennomgått og godkjent.
2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning

- Fra NKK:
Oppnevning av kandidat til NKK`s SHK. Enighet
om Tone K. Berger. Sender forslaget for
godkjenning til NGK, videre NKK
Siv-Lene
- Fra Caniva: Reklame, nettløsninger ang. påmld
til Utst/Prøver.
- Fra NKK : Info ang. Caniva
- Fra NKK: Orientering ang. Arb.gruppe for
blodspor konkurranse.
- Fra utvalgsmedlemmer: Opplysning om dårlig
kommunikasjon og samarbeid innad i utvalget.
- Fra Borzoiutvalget: Årsberetning, regnskap
inkl revisorrapport.
- Fra Skotsk Hjortehundutv. : Årsberetning
- Fra APSSU: Årsberetning og regnskap
- Fra Italiensk mynde: Årsberetning og
regnskap.
- Fra NLCK: Årsberetning
- Fra NKK Avd. Trøndelag: Referat fra
avdelingens årsmøte, samt årsberetning og
regnskap.
- Fra NLCK: Hvis ikke styret i NMK tar ansvar
for vårprøven, blir denne avlyst. Styret var enige
om å ta ansvar for vårprøven for at LC-sporten og
utøverne ikke skal bli de skadelidende.

Utført

3 Sak: Jubileumsutstillingen 2016
Referanse Beslutning
Premier er nesten i boks. Bjørg bestiller resterende.
Siv sender Bjørg rosettoversikten, og Bjørg bestiller
det vi mangler.
Styret besluttet å kjøpe nye telt. Disse koster endel,
men de er robuste og leveres med garanti.
Svein følger opp og får dette inn i beholdningen før
Pinsen 2016
Det blir bestilt nye ringavmerkninger med stolper og
kjetting. Svein følger opp dette med leverandør.
Alt er i rute, og det jobbes videre med en skikkelig
feiring med mange gledelige overraskelser.

Ansvar

Frist

Bjørg

Svein

Svein
Styret

4 Sak: Hallingdalsutstillingen 2017
Referanse Beslutning
Siv-Lene informerte om status på bestilling hotell og
arbeider videre med dette.
5 dommerne er invitert og har takket ja. Det må
inviteres én til.

Ansvar

Frist

Siv-Lene
Utst.kom./Bjørg

5 Sak: Helseundersøkelsen
Referanse Beslutning
Kirsti har løpende kontakt med Frode Lingaas ang.
ferdigstillelse av undersøkelsen og gir tilbakemelding
om når vi kan avholde medlemsmøte med denne som
tema.

Ansvar

Frist

Kirsti

6 Sak: Generalforsamlingen
Referanse Beslutning
Innkallingen er nesten ferdig. Bjørg korrekturleser og
legger inn siste versjon av lovene før den sendes til
trykkeriet. Må sette inn veiforklaring med kart.
GF starter kl. 13. Styret møtes kl. 11 til forberedelser,
kaffekoking og oppsetting av bord og stoler.

Ansvar
Bjørg

Frist

7 Sak: Regnskap 2015
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

Regnskapet ble fremlagt. Revisorberetningen ble
opplest, og styret lagde forslag til budsjett for 2016.

9 Sak: Diverse
Referanse Beslutning
Det ble foreslått å avholde et seminar i
forbindelse med høstutstillingen. Siv-Lene har på
forhånd mottatt tilbud fra Hotell Hadeland. Det
ble satt opp forslag på forskjellige temaer. Styret
jobber aktivt videre med dette.
LC: Styret tar ansvar for vårprøven. Har fått
mange hjelpere. Steinar tar kontakt med Eva K.
Wiik ang. beholdningsliste, tilstandsrapport over
utstyr og bankkonto.
Moss: 3.3.2016
Referent: Siv-Lene Havold Stene
Underskrifter:

