Referat fra styremøtet 28. august 2014.
Tilstede: Carl Fr. Christensen, Kirsten Landsverk Jeanette Amundsen, André Lund, Kirsti Hovden.
Steinar Mathisen fra LC-komitéen var tilstede fra kl. 18.30- 19.30.
Fraværende: Rose M. Johansen, Christian Evensen.
Referent: Kirsti Hovden.
Saksnr.

Saksnavn.

Ansvar/Frist

1.
LC-komitéen orienterer. Diskusjon.
Orienteringen fra Steinar Mathisen ligger på vedlagte link
Under diskusjonen ble det enighet om at det skal settes opp en komité,
med to fra LC og to fra styret, for utarbeidelse av et forslag til omorganisering.
Forslaget skal presenteres på Generalforsamlingen 2015.
Steinar Mathiesen lager et mandat, som skal legges frem på neste styremøte.
Info om prosessen skal settes inn i Jule-Mynden.

Calle.
Steinar.

2.
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Godkjent.
3.
Ekstraordinær Generalforsamling 27. sept. 2014
Det meste er i orden der.

Calle.

4. DOGS4All
Utstillingen går over tre dager, så det blir behov for en del folk.
Vi lager en tredagersplan, og setter opp arbeidsliste.

Kirsten.
Kirsti.

5. Rasefolder. Nettsiden.
Her ble det diskutert om det var noe behov for papir-rasefolder,
eller om det holdt og ha det på hjemmesiden, nå i disse data-tider.
Det ble ikke bestemt noe mer her, så dette tas opp igjen.
6. Spesialer 2015. Arbeidsutvalgene.
Kirsten undersøker med NKK om påmeldingsavgift. Vi vet at de
vil at hundeklubbene skal ha tilnærmet lik deres avgift.
Styret syns det blir for høy avgift. Alle utvalgene vil bli kontaktet i nær
framtid ang. beløpet, slik at alle Spesialene tar samme betaling.
Afghanerutvalget ble diskutert...har de mulighet til å gjennomføre
en cert-utstilling? Eller bør det gjøres om til et Open Show?
Styret er bekymret for den negative utviklingen der, med stort frafall av
utvalgsmedlemmene de siste årene.
7. Jubileumsutstillingen 2016. Enkel eller dobbel.
Det er ikke helt klart ennå på hvilken måte, eller hvor den skal finne sted.
Så fort det er klart vile det komme info på hjemmesiden. Utvalgene vil bli tilskrevet.
8. Mynden.
Det har kommet gode tilbakemeldinger på den “nye” Mynden. Litt smårusk her og der,
men det skyldes nok omstendighetene.

Kirsten.
Calle.
Kirsti.

Kirsten

Neste nummer blir kun sendt til dem som har betalt medlemskontingenten for inneværende år.
9. Helseundersøkelsen. Avtaler og fremdrift. Prosjektgruppe.
Det har ikke skjedd noe her siden Utvalgsmøte i juni. Vi lager en prosjektgruppe,
og setter i gang prosessen så fort denne er på plass.

Kirsti.

10. RAS. Status. Frister.
Inget nytt her. Minner alle om fristen 1. Oktober 2014.
11. Valpemedlemskap. Konkrete forslag.
Ingen konkrete forslag på bordet. Jeanette setter opp et forslag.

Jeanette.

12. Nettsiden. Oppdateringer.
Ikke helt i boks ennå der. Calle ser på det. André kontakter avd.Trøndelag,
ang. forespørsler fra dem.

Calle
Andrè

13. Personalsaker.
Personalsak 1. ny. André tar videre.
Personalsak 2. Gammel Calle jobber videre med den.

Andrè
Calle.

14. Diverse.
Calle informerte om at p.g.a. sykdom, trekker Elisabeth Sønju seg fra alle tillitsverv i klubben.

