Referat fra samarbeidsmøte Norsk Myndeklubb/UK

Dato 23.10.12

Tilstede

Siv-Lene, Åge, Svein , Heidi, Steinar, Gerd, Bjørg, Tone, Toril, Kirsten, Eli

Forfall

Odd Inge

Kopi

Styret+UK

1 Sak: Utstillinger 2013, 2014, 2015
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

9/12
2013
-Pinseutstillingen: Sjekk priser på Hotel Hadeland
og Granavollen.
Siv-Lene
-Er det mulig å få til en avtale med nabogården om
å få ha bobilene der?
-Bookingfristen til hotellet må være før
påmeldingsfristen. Husk å få det inn i PM.
2014
-Utvalgene som ønsker cert-utstilling i 2014 må
søke styret innen 30. november 2012.
-Dommere Pinseutstillingen: Maggie Holder
(England)-ja, Gabriel Valdez (Colombia)forespurt, Marie Gadolin (Sverige)-forespurt.
-Høstutstillingen holdes 7.september, Drammen
Hundepark. Dommer: Per Lundstrøm
2015
-Pinseutstillingen: Gøran Bodegård (Sverige),
Andreja Novac (Slovakia) og Michael Dougherty
(USA) alle forespurte.
-Siste året med Hallingdalsutstillingen, ny kontrakt
må forhandles i løpet av 2013.
-Hallingdal 2015: Opprett egen komite.

2 Sak: Utstillingssøknader 2014
Referanse Beslutning
Ansvar
10/12
2012
-Det blir arrangert 83 utstillinger med deltagelse
av gr.10. Pr.dags dato har 72 klubber sendt
resultatene til oss. 44 utstillinger hadde mindre
enn 30 mynder, 28 utstillinger mer enn 30 mynder.
Til sammenlikning kan det nevnes at i 2000 ble
det arrangert 52 utstillinger. Økningen har vært på
38%.

Frist

Referanse Beslutning
Ansvar
10/12
-Ingen klubber får generell tillatelse, alle må søke.
Ønsket er å prioritere slik at lokalklubbene får ja
på søknaden. UK sender oversikt til styret i NMK
hvilke klubber som har søkt om å få ha med gr.10,
hvem som får ja og hvilke som har fått avslag.

Frist

2013
-75 klubber har søkt om å få ha med gr.10. UK
har godkjent 56 utstillinger. Sjekk terminlisten
mot godkjente utstillinger. Ta kontakt med NKK
dersom det forekommer avvik da det ser ut til at
enkelte klubber har lagt oss inn uten å søke.
Siv-Lene, Kirsten
-Søknadsfristen for andre arrangører om å få ha
med våre raser, må sendes NMK innen:
1.desember.
Fristen for å sende søknadene inn til NKK:
1.februar. Fristene er absolutte.

Siv-Lene sender mail
til alle klubber.

3 Sak: Jubileumsutstillingen 2016
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

11/12
-Det oppnevnes en egen uavhengig kommitè som
jobber med dette jubileet. NMK er 70 år og det
skal feires i Pinsen 2016.
-Sjekk med Brunstad i Vestfold.

Toril

Søk NKK om utvalgene får avholde ekstra cert
utstilling i Pinsen-2016.

UK/Styret

4 Sak: Arbeidsrutiner
Referanse Beslutning
Ansvar
12/11
-Utvalgssøknader om avholdelse av cert utstilling
2014 sendes Kirsten. Hun legger inn søknaden.
-Før invitasjon av utenlandske dommere skal disse
forespørres om utgifter utover flybilletten. Dette
for å minimalisere risikoen for overraskelser og
budsjettoverskridelser. Oversikten sendes styret i
NMK.
-UK bestiller reisen.

Asker 30.10.12
Heidi E.Hoff

Frist

