Referat styremøte

22.02.2022

Tilstede

Teams: Siv-Lene, Svein, Renata, Britt-Helen, Steinar, Åge

Forfall

Heidi, Ine

Kopi

Styret NMK

1 Sak: Godkjenne forrige referat
Referanse Beslutning
01/22

Ansvar

Frist

-Godkjent

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
Ansvar
02/22
- NKK:Invitasjon til avlsråd. Denne ble også lagt ut av
Siv-Lene på Facebookgruppen for de som innehar verv i
NMK slik at de også har mulighet til å melde seg på.
Deltagere fra NMK: Renata, Heidi og Siv-Lene (dekkes
privat) Påmelding sendt og bekreftet mottatt.

Frist

- Arb.utv for Skotsk Hjortehund: RAS
- NKK: Dato for RS (29-30 okt)
- NKK: Utsatt revisjon av RAS til 2023. Vi legger ut
utvalgenes reviderte RAS dokumenter på vår hjemmeside
og sendes NKK når de har kapasitet til å godkjenne og
publisere dette. Vi har mottatt fra Skotsk Hjortehund og
Italiensk mynde. Alle sjekkes og legges ut samlet.
Styret
- Fra medlem: NMK i kopifeltet ang.
æreskrenkelse/falske beskyldninger i sosiale medier.
Kun info.
Petter: Tilbud høytaleranlegg. Petter kontaktes og sjekker
om alt vi trenger er med ifm bruk i Pinsen
Siv-Lene
3 Sak: Pinseutstillingen 2022
Referanse Beslutning
41/21

Ansvar

- En dommer skal skaffe flybilletter selv. Sender oss for
godkjennelse nærmere pinsen.
Åge
- Kontaktet hotellet ang oppdatering av romtyper og
hvilke rom det ikke er lov til å ha med hund. Venter på
tilbakemld av hotellet.
Mange har booket rom tidlig og det kommer stadig inn
bestillinger.

Siv-Lene

Frist

4 Sak: Generalforsamlingen 2022
Referanse Beslutning
03/22

Ansvar

Frist

-Røa, 26.03.22
- Gjennomgåelse av årsrapport og regnskapet fra styret
og regnskapene fra utvalgene. Alt som er klart pr.d.d
legges inn i innkallingen og sendes styret.
Innkommende saker og kandidater har frist 26 februar og
innkallingen ferdigstilles og sendes for siste
gjennomgang pr mail etter det.

5 Sak: Evnt
Referanse Beslutning

Ansvar

-Nye søknadsystemet for utstillinger i NKK fungerer fint
men er helt uoversiktelig. Nå kan man søke om
utstillingar frem til 3 mnd før arrangementet noe som
gjør at terminlista alltid oppdateres og helt umulig å få
oversikten. Det har kommet innlegg om dette i RFA og
NMK støtter forslaget som sier at man setter
Siv-Lene
søknadsfristen til 1 november året før arrangementet slik
at man får en oversikt på terminlista.
- NMK sender en henvendelse til Særkomiteen for
Siv-Lene
utstillinger i.f.m protokoll 24.01.2022

Moss 22.02.2022 Siv-Lene Havold Stene

Frist

