Dato 31.05.16

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb

Tilstede
Forfall
Kopi

Svein, Siv-Lene, Regine, Bjørg, Tone, Heidi
Steinar, Åge
Styret

1 Sak: Godkjenne forrige referat
Referanse Beslutning
18/16
- Kontakte LC Nordvest vedr. overførsel av
penger. Skal inn på konto til NLCK.

Ansvar
Heidi

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
Ansvar
19/16
-NKK: Høring endringer til retningslinjer for
avl og oppdrett.
-NKK: Høring NKK`s lover (nye cert regler). Bjørg
-Spørsmål vedr. utstillinger NMK har sagt nei
til. Taket på antall utstillinger oppheves fra
2017, ref årets gen.forsamling.
-Post fra NLCK vedr. avlisensiering av to
hunder.
-NKK: Rasetorg Dogs4All. For dyrt og svært
lite besøkende på tidligere arrangement.
-NKK: Innkalling til Representantskapsmøte.
-NKK: LC-Vårprøve godkjent.
-NKK: Oppdatering av NKK`s lover.
-NKK: Resultat blodsporprøve.
-NKK: Informasjon om ettersøk.
-NKK: Regler for kåringsprøver.
-NKK: Forslag til hedersbevisninger –
oppdretterpris.

Frist

Frist

3 Sak: Evaluering Jubileumsutstillingen 2016
Referanse Beslutning
Ansvar
20/16
-Opprigging fredag gikk greit.
-Hotelrommene skal betales innen fristen
ellers går til videre til nestemann på
ventelisten.
-Siv_Lene skal ha tilgang til NMK`s konto.
-Raseforedraget var populært.
-Må ha flere til rigging av BIS ringen.
- Oppstår det situasjoner/avvik som
utstillingsleder skal ta tak i, må disse meldes
utstillingsleder så snart som mulig.
-NGK får være utstillingens leder neste år,
rullere.
-Instruere ringsekretærene vedr. utfyllig av
reiseregninger til dommere.
-Klage fra hotellet på NN.
Heidi/Siv-Lene
-Inkalle NGK/NMK til evaluering og
oppsummeringsmøte
Siv-Lene

4 Sak: Høstutstillingen 2016
Referanse Beslutning
13/16
-Dommere, ok
-Hotel er bestilt til Ingela Kyrklund.
-Plass, ok. Be om korrespondanse mellom
Drammen Hundepark og NMK (Espen)
-Kontakte arbeidsutvalgene vedr. rosetter.
Bruk utvalgssiden på FB
-Sjekk med Drammen Hundepark vedr.
toaletter
-Klubben har egen sponsor (Eukanuba).
-Ringsekretær: Ann Karin
-Skriver: Nina B. Fisher

5 Sak: Hallingdal 2017
Referanse Beslutning
04/16
-Dommere, ok, må ha to stk i reserve.
-Kontrakter er sendt dommerne og alle har
returnert den i signert stand.
-Booke Smedsgården + Hagaled
-Ringsekretær:
-Skriver:

Ansvar

Frist

Frist

Utstillingskomiteen
Heidi
Heidi
Svein

Ansvar

Siv-Lene
Utstillingskomiteen
Utstillingskomiteen

Frist

6 Sak: LC
Referanse Beslutning
Ansvar
21/16
-Regnskap fra NLCK ikke levert for perioden
2015. Regnskap og bilag fra forrige periode
(2015) må leveres innen 15/06-2016
Bjørg
-Bekymringsmelding vedr. lisenser utdelt på
feil grunnlag. Saken tas opp med NGK og
sendes NLCK.
Heidi
-NMK/NGK skal i samarbeide oppnevne
medlemmer til komiteen fra forslag 8 i
referatet fra årets generalforsamling.
-Forslag til regler/direktiver og mandat sendes
NLCKfor bearbeidelse. Mal for andre
arbeidsutvalg benyttes. Når de er
ferdigbehandlet i NLCK sendes de til
NGK/NMK for godkjenning.
Bjørg
-Avlisensierte hunder må innrapporteres til
NKK.

7 Sak: Utvalg /RAS
Referanse Beslutning
15/16
- Avventer RAS fra borzoi og whippet

8 Sak: Helseundersøkelsen
Referanse Beslutning
06/16
-Frode Lingås , møte på NVHS. Sjekk dato

9 Sak: Regnskap
Referanse Beslutning
16/16
-Kontakte Steinar vedr. status og konti
-Regnskap pr idag ok

Frist

Ansvar

Frist

Ansvar
Tone

Frist

Ansvar
Siv-Lene

Frist

10 Sak: Diverse
Referanse Beslutning
-Kontakte saluki og whippet utvalget vedr.
hjertestatus. Problemstillingen rettes Den
Norske Foreningen for veterinærer i kariologi
(samarbeidende med NKK).
-Utvalgene må sjekke sine linker/oppdrettere
på sine hjemmesider
-Diverse endringer på Utvalgsdirektivene
sendes utvalgene til gjennomsyn.
-Oppnevne medlemmer til komite, se forslag
7 i referatet til generalforsamlingen: Hanne
Thorkildsen, Jeanette Eggan, Knut Blütecher,
Kristin Roaas, Lene Tryggestad, Lena S.
Dahl

Asker 07.0.2016
Heidi E. Hoff

Ansvar

Utvalgene/Heidi
Heidi

Heidi

Heidi

Frist

