Referat fra styremøte NMK
Lier 25.06.2014

Kirsten Landsverk, Calle Christensen, Kirsti Hovden
** Eli Marie Klepp,** Ann Kristin Børsum, Jeanett Amundsen,
Rose Marie Johansen
fraværende Christian Evensen, Andre Lund, Elisabeth Sønju
tilstede

referent

Rose Marie Johansen

Saksnr.
1

ansvar/frist
Jubileumsutstilling 2016

Fortløpende

Det må jobbes med å finne sted og tidspunkt, Pinsen er
foreslått. Forslag om 2 dager utstilling med spesial for rasene
en dag, dette sjekkes med NKK.
Stedet må ha nærliggende campingplass og hotell, utstillere
må sørge for overnatting selv. Vi ønsker tilbakemelding på
forslag til steder hvor vi kan avholde utstilling til nests
styremøte i august. Det skal være sentral beliggenhet i Oslo
og omegn. Forespørsel til utvalgene om dommerforslag,
tidsfrist 1 okt. Mail vil bli sendt utvalgene
2

Høstutstilling NMK september 2014
Sted: Solberghallen, 7 september, dommer er på plass.
Kiosk: planlegging av salgsvarer og mannskap.
Premier til utlodding må skaffes, kjøpes.
Parkeringsvakt

3

Kort resyme av Pinseutstillingen 2014
Vi har fortsatt for lite mennesker til å hjelpe med til opp og
nedrigg. Vi blir fort sårbare når noen melder frafall på grunn

omgående

av sykdom ol. Ellers gikk utstillingen som forventet.
4

Regnskap 2013
Gjennomgang av regnskapet med revisor Ann Kristin Børsum

5

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt lørdag
27.september. mer info og innkalling kommer.

6

Godkjennelse av referat fra siste styremøte

OK

7

Orientering fra utvalgsmøte 18.06.2014

oktober

Et meget vellykket møte med utvalgene med mye
konstruktive innspill ( se eget referat fra møte )
Nytt møte planlegges i oktober

8

Personal sak 1. *( gammel sak )
Jobbes videre med.

9

Personal sak 2. *(ny sak )

Calle

Sak avvises, mail er oversendt medlemmene. Svar fra leder
kommer.
10

Regnskap fra Nesbyen 2013
Regnskap foreligger
Revidert regnskap fra Norsk Tibetansk terrierklubb

11

Status for drift av nettside
Fortsetter å utvikle siden.
Nettmøte med Andrè over sommeren.

Rose

12

Status for LC samarbeidet
LC er invitert til neste styremøte

13

Søknad om momsrefusjon 2013

Calle

Søknaden om momsrefusjon 2013 er sendt
Post inn/ut
Representantskapsmøte lørdag 08.11 og 09.11-2014 - NKK
Mentalbeskrivelse fra deres raser - NKK

NKK

Klubben for
Bolognese
Informasjon fra NKK om at det vil bli foretatt en reduksjon i
og Coton de
antall utgaver av Hundesport f.o.m andre halvår i år- dette vil i Tulear
praksis bety at de opprinnelige utgavene nr 8-14 og 10-14
utgår, mens utgave nr 9-14 og 11/12-14 gis ut i hht
opprinnelig produksjonsplan- men omdøpes til hhv.nr 8-14 og
9-15
Arragementer som ønskes annonsert i Hundesport, der
påmeldingsfrist faller før uke 39, må derfor annonseres i
Hundesport nr 6/7 (utg. uke 27 ) - NKK

KBC – vil invitere til foredrag 2.september i NKK’s lokaler
med veterinær Babette Taugbøl
Min hund klør – hva kan årsaken være og vordan stiller
veterinæren diagnosen atopisk dermatitt.
Annonse/invitasjonen blir lagt ut på NMK nettside

Styremøtet avsluttet kl. 21.30
*= person hvis navn er utelatt grunnet personvernloven/ taushetsplikt.
**= person som kun deltok på deler av møtet.

