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AGENDA
Konstituering av Utstillingskomitèen;
Ytterligere spesifisering av konstituering som følger:
Leder og ansvarlig for møteinnkalling: Kirsten Landsverk.
Nestleder og ansvarlig for dommer invitasjoner: Eli‐Marie Klepp.
Sekretær og ansvarlig for møteprotokoller: Tone Bekkåsen Fischer.
Medlemmer: Torill Knudsen og Gerd Røssland.
Gjennomgang av direktiver fra NMK.
Bemerkninger:
Pkt. 2: UK kan ikke påta seg ansvaret for fotografering, vi har ingen som er
villig til å ta dette og følgelig må dette ligger under NMK Styret og må løses
fra utstilling til utstilling.
Pkt. 3: Møter vil bli holdt etter behov og naturlig rundt utstillingstiden
Pinsen og høst. Protokoller fra møtene oversendes NMK.
Pkt. 5: (samt ref. møte 07.05.12) UK bruker NKKs dommerkontrakt ved
invitasjon av dommere. Vi finner det urimelig å måtte sende
kostnadsoverslag og utkast til kontrakt før invitasjon, såpass tillitt til at vi
kan ordne dette på best og billigst mulig måte må komitèen få.
Naturligvis vil vi ha løpende dialog med Styret vedr. dommervalg og
spesielt konferere dersom det ønskes en dommer hvor reise vei vil
medføre utgifter større en ”normalt”.
Gjennomgang av referat fra møte Utst.kom./NMK 06.08.12.
Bemerkninger:
1. Ønske fra NMK om at dommere skal inviteres og UK skal ha
dommerlisten klar 2 år i forveien vil vi bestrebe oss på å klare. Men det må
være litt slingringsmonn med tanke på lite/synkende påmeldingsantall
generelt og de økonomiske forpliktelsene en invitasjon med bekreftelse
medfører.
2. Forslag om innhenting av dommerforslag fra de største klubbene i Gr. 1,
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2 og 9 for Hallingsdal 2015 – diskutert og konklusjon; vanligvis dårlig
respons på slike henvendelser, videre oppfølging overlates til
Hallingdalskomitèen.
Gjennomgang referat fra Utvalgsmøte/NMK 07.05.12.
Bemerkninger:
Ønske fra NMK om 18. mnds. karenstid for dommere til våre utstillinger.
Idealistisk sett ja, men vanskelig gjennomførbart så bombastisk da dette
kan gjøre det problematisk å få de dommere vi ønsker. Med et slikt krav
kan dette føre til at attraktive dommere velger oss bort. Vi får heller
komme med en vennlig oppfordring – og dessuten kan de fleste dommere
tenke denne tanken selv ☺
2013:
Dommerliste Hadeland, Pinsen 2013:
Gary Robertson,GB ‐ Margareth Martin, IR og Andreja Novak, SL alle har
akseptert/bekreftet.
Dommerliste Hallingdal/Nesbyen 2013:
8 dommere er så langt invitert av Hallingsdalskomitèen og har akseptert.
Ytterlige informasjon vedr. dette må komme fra Hallingdalskomitèen.
2014:
Dommerliste Hadeland, Pinsen 7. (NMK) & 8. juni 2014.
Dommerliste Høstutstillingen 7. sept. 2014.
7 dommernavn ble foreslått og diskutert.
Kommer tilbake til dette etter møte med NGK’s utst.komitè.
Møte med NGK’s utst.komitè.
Sende ut møteinnkallelse til onsdag 26. september i Drammen.
Høstutstillingen Drammen 9. september 2012.
Se også ref. fra møtet 6. aug. 2012.
Mattilsynet, politi og vakthavende vet., mangler bare bekreftelse fra
veterinær, ellers o.k.
Innkvartering og hente/bringe dommere.
Eli henter på Gardermoen og de innkvarteres på hotell i Drammen i.h.t.
avtale med NMK v/Siv.
Ring 1: Dommer, Per Lundström‐Sverige
Ringsekr., Anne Cath Unelsrød
Skriver o.k.
Ring 2: Dommer, Markku Mähönen‐Finland
Ringsekr., Henriette Christiansen
Skriver o.k.
Hall: Opprigging lørdag, fra kl. 1500 og overlevering av nøkkel.
Nedrigging søndag.
Parkering er gratis og det er bekreftet at det er god plass.
Toaletter; nytt toalett installert o.k.
Kiosk/kafè, på stedet.
Mat til dommere og ringpersonell, bestilles fra kafè/kiosk.
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Eli: utstillingsleder, speaker og ringsurfer.
Svein: plassjef.
Siv: kasserer.
Tone: sekretær (Gerd har meldt avbud).
Åge og Toril: premieboden.
Loddsalg, husk premier og loddbøker/kasse
‐ ellers får vi avløse hverandre ☺
Premier & rosetter har vi nok av, Svein bringer.
Fòrpremier fra Eukanuba ordnes.
Dommer‐ og ringpersonell gaver.
Eventuelt.
2016: NMK 70 år.
Regnskap/kostnadsfordeling fra Fellesutst. i Pinsen: UK ønsker kopi av
regnskapet fra denne, Hallingdal og Høstutst. når dette foreligger.
Økonomi: Det er alarmerende med så lavt påmeldingsantall, pr. i dag
betyr det kun 21+29 pr. dommer til Høstutst. UK har tidligere foreslått å
invitere kun en dommer og avvente påm.antall – dette må vurderes igjen.
Vi får håpe det kommer noen flere i.f.m. utvidet frist.
Neste møte.
26. september 2012.
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