Referat styremøte

05.10.2016

Tilstede

Bjørg, Åge, Regine, Siv-Lene, Tone, Heidi

Forfall

Steinar, Svein

Kopi

Styret NMK

1 Sak: Godkjenne forrige referat
Referanse Beslutning
22/16

-Medlemssmøte 24.10 holdes på Norges
Veterinærhøgskole. Foredragsholder er Frode
Lingaas. Emne: Helseundersøkelse av hund.
Møtet starter kl. 18. Legg ut på hjemmesiden.
-Sjekk at alle referater ligger på hjemmesiden.
-Regnskap hjortehundutvalget kommer.
-Adresseendring må meldes NMK. Legges ut på
hjemmesiden.
Referatet godkjent.

Ansvar

Frist

Heidi
Heidi
Bjørg
Heidi

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
Ansvar
23/16
-NKK: Svar, Klage på Hovedstyrets vedtak om
godgjennelse om egen offisiell raseklubb for
whippet.
-NLCK: Innsendt klage i forbindelse med
Høstprøve.
-NKK: Oppnevning av medlemmer til HSoppnevnte komiteer.
-Søknad om tillatelse til Skattedirektoratet.
-Stephanka Horakova: Søknad om stand på
Myndespesialen. Gavepremier verdi min. kr.500,- Heidi
gis utstillingen.
-NMK avd.Trøndelag: Søknad om å ha med alle
raser på valpeshow.
-NLCK: Regnskap med bilag for 2015 foreligger Bjørg
fremdeles ikke.

Frist

-NKK: Endringer i NKK sitt klubb-mail system.
NKK: Invitasjon Norsk avlsrådskurs 2017.
Legges ut på hjemmesiden.
Heidi
-NKK: Høring, nytt regelverk konkurranse
blodspor.
-Mail fra Hanne Torkildsen vedr.forslaget sent inn
på gen.fors. Har trukket seg fra komiteen.
NKK: Høstutstillingen godkjent.
-NKK: Søknad om Konge og-eller NKK pokal
-NKK: Anke på inndratt lisens.
-NKK: Innkalling til RS møte.
-Bekreftelse fra Hadeland 2017.
-Søknad cert-utstilling saluki og borzoiutvalget.
-NLCK avd. Ødtlandet søker om å arrangere to
internasjonale LC prøver i 2017.
-NLCK kontakter NKK vedr. brukertilgang for
tillitsvalgte.

3 Sak: Fremtidsplaner for NMK
Referanse Beslutning
24/16

Ansvar

Frist

-NWK ønsket møte med NMK. Siv-Lene møtte
leder. Ingen flere møter avtalt.
-Det har vært mange henvendelser fra
whippeteiere med spørsmål om hva som skjer
etter at NWK har tatt over raseansvaret. Ingen
whippeteiere mister sine rettigheter ved fortsatt å
være medlem i NMK.
-“Velkommen til klubben” sendes nye
whippeteiere sammen med bladet.
Siv-Lene
-Kontakter Avd.Trøndelag og avd.Rogaland.
-Styrker utvalgene og aktivitetene på landsbasis. Bjørg

4 Sak: Evaluering Høstutstillingen
Referanse Beslutning
13/16
-Veldig bra utstilling.Utstillingskomiteen må
implementere nye tillitsvalgte rett etter
generalforsamlingen.

Ansvar

Frist

5 Sak: Hallingdalsutstillingen 2017
Referanse Beslutning
04/16
-Kiosken må settes bort. Sjekk interessenter.
-Ringsekretærer må skaffes.
-Utvalgene forespørres om å bidra med to
personer som kan jobbe på utstillingen.
-Arrangere grillfest på kvelden.
-Alle som jobber bor på Smedsgården

Ansvar
Steinar
Utstillingskomiteen

6 Sak: LC
Referanse Beslutning
Ansvar
25/16
- Styret ønsker referat fra møtene for å holde seg
orientert.
-Mandat + bestemmelser er godkjent.
Heidi

7 Sak: Medlemsmøter-plan
Referanse Beslutning
25/16
- Medlemsmøte 24.10 på NVHS. Foredrag om
Helseundersøkelse av Frode Lingaas. Påmelding.
Sendes alle medlemmer, legges ut på
hjemmesiden.
-Julebord/julegrøt. Finn dato
-Avholde kurs i hundemassasje ved Oslo og
Akershus Småhundklubb, Skedsmokorset.
Inngang kr. 100,-Oppdatert medlemssliste sendes sekretær

8 Sak: Regnskap
Referanse Beslutning
25/16
- Regnskap utgår. Steinar ikke møtt.

Ansvar

Frist

Frist

Tone
Heidi
Siv-Lene
Tone
Siv-Lene

Ansvar

9 Sak: Diverse
Referanse Beslutning
Ansvar
25/16
- Nestleder fikk blomster fra avd.Trøndelag og
styret for innsatsen hun har lagt ned i forbindelse
med raseforvaltning av whippet.
Asker 11.10.2016 Heidi E. Hoff

Frist

Frist

Frist

