Arbeidsutvalgsmøte 18.06.2014
Røa Samfundshus
Tilstede

Carl Fredrik Christensen, Kisten Landsverk, Kirsti Hovden,
Rose Marie Johansen.
UTVALGENE:
Afghanerutvalget: Nina Gulstad
APPSU utvalget: Ludmilla Koslow
Borzoiutvalget: Tone Berger
Italienerutvalget: Lena Dahl
Salukiutvalget: Annelise Wettergren og Renata Ewa Goel
Skotsk hjortehundutvalget: Brit Sørum og Kristin Ellingsen
Whippetutvalget: Geir Guldberg og Marianne Haldar

Referent

Rose Marie Johansen

Saksnr.

ansvar/frist

1

Helseundersøkelse på mynder.
Undersøkelsene bør kun gjøres på minimum 50 registrerte
hunder og den vil være konfidensiell. Undersøkelsen vil gjøres
via web i samarbeid med NMK.
Kostnader/ fordelingsnøkkel i forbindelse med dette diskuteres
med veterinærhøyskolen.
Utvalgene jobber med utarbeidelse av relevante spørsmål til
undersøkelsen.
Utvalgene og styret var enige om å prioritere denne saken,

2

Rasefolder
Rasefolder til gjennomsyn av alle utvalgene for kommentarer.
Ønske om felles rasefolder + egen rasefolder for hver rase.
Forslag om elektronisk rasefolder
Forslag om at rasefolder i tillegg bør være på engelsk.
Utvalgene sørger for bilder av sine rase/raser.
Det kom også forslag på at NMK’s historie kunne vært aktuelt
å ha med ført i rasefolderen. Britt Sørum har malen som hun
skal sende Calle.

3

RAS
Flere utvag er godt i gang og vil levere inn fortløpende etter
som hver enkelt blir ferdig
Forslag om å legge ut RAS på de enkelte utvalgs nettsider for
høring/tilbakemelding.
Foreløping frist 1.oktober

4

Dogs4All / Rasetorget
Det var enighet i styret og raseutvalgene å prioritere
rasetorget i år.
Alle utvalgene vil bli involvert.
Utvalgene setter opp arbeidslister for dem som skal jobbe i
rasetorget.
Det vil bli sørget for adgangskort til alle også til de som skal
stå på rasestanden uten å vise hund.
Det vil også gjøres en jobb med å få til en flott raseparade.

5

Eurodogshow 2015
Alle utvalgene ( minus hjortehundutvalget ) vil avholde egen
spesialutstilling samtidig med Eurodogshow.
Hjortehundutvalget sjekker med NKK om det er mulig å
etteranmelde for å avholde spesial
Spørsmål om stort cert - Vi må avvente til vi får svar på
søknaden om Gr 10 får beholde sine championatregler.
Felles informasjonsPM til Eurodogshow 2015 vil være ferdig til
Dogs4all for utdeling
Diverse
Forslag om nytt sted å avholde utstilling.
NMK skal ha rasestad på Dogs4all 2014
Forslag om å ha NMKside på Facebook

6

