Referat styremøte

Tilstede

17.03.2021

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

Forfall
Kopi

Styret NMK

1 Sak: Godkjenne forrige referat
Referanse Beslutning
10/21

-Nøkkelringer, følges opp
-Handlenett, følges opp
-DUK, legger til italiener
-Godkjent

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
11/21
-NKK: Arrangør NM agility
-NKK: Nye allround kandidater
-NKK: Foreløpige regnskapstall-RS
-NKK: Epost nye allround kandidater
-NMK: Brev til NKK vedr. KG og gitt mandat
-NMK: Spørsmål til NKK vedr. digital gen.fors
-NKK: Svar vedr. digital gen.fors
-Grossman: Forhandler
-X-ide: Forhandler
-Undersøkelse konsekvenser av koronakrisen
-Konstituering italienerutvalget
-Konstituering afghanerutvalget
-Konstituering APSSU
-Konstituering borzoiutvalget
-Avd.Trøndelag: Styrereferater
-LC avd.Øst: Ønsker møte med NMK/KG/NKK
-Borzoiutvalget, purring utestående fordringer

Ansvar

Frist

Renata
Siv
Heidi

Ansvar

Frist

3 Sak: Fordeling faste oppdrag
Referanse Beslutning
12/21

-Kontakperson:
-Afghaner
- Borzoi/italiener
-Hjortehund/APSSU
-Saluki
-Utstillingskom
-LC avd Øst,
-Valg/red.kom/ Avd.Trøndelag
-Trykkeriet
-Hjemmeside/FB
-Velkomstbrev/verving
-PM utstillinger
-Årets utstillingsmynde
-RFA/ FB arbeidsutvalgene
-Restopplag Mynden
-Regnskap utvalgene
-Plassbestilling pinseutstillingen
-Plassbestilling høstutstillingen/fòrsponsor
-Utstillingssøknader fra NMK til NKK

4 Sak: Generalforsamling-evaluering
Referanse Beslutning
7/21

Ansvar

Frist

Åge
Ine
Britt-Helen
Renata
Åge
Renata
Siv-Lene
Svein
Renata
Renata
Renata
Renata/Heidi
Siv-Lene
Steinar
Steinar
Siv-Lene
Svein
Siv-Lene

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

-Et stort og omfattende arbeide ble nedlagt i forkant slik
at den digitale generalforsamlingen ble avholdt på en
korrekt og riktig måte.

5 Sak: Utvalgsmøte-agenda
Referanse Beslutning
13/21
-Mal til rasekompendium sendes utvalgene
-Mal regnskap sendes utvalgene
-Direktiver sendes utvalgene
-Fremtidige utstillinger og dommere til disse i 2021
-Domene eierskap utvalgssider betales av NMK

6 Sak: Regnskap
Referanse Beslutning
14/21
-Regnskapet i henhold til budsjett.

Heidi
Heidi
Heidi

Ansvar
Steinar

Frist

7 Sak: Konferansen 2021
Referanse Beslutning
10/21

Frist

-PM sendes ut til alle medlemmer
Heidi
-PM legges ut på hjemmesiden/FB
Renata
-Påmelding sendes styret v/sekretæren. Frist 15.06.2021 Heidi

6 Sak: Eventuelt
Referanse Beslutning
15/21

Ansvar

-Innhentet tilbud på trykking Rolf Ottesen AS
-Annonse FINN, profilere våre raser
-Verve medlemmer, lage PR film
-Bord og glassbrikke
- Generalforsamlingen i NMK:
Kommentar fra Tone Berger om at hun ikke stilte til
gjenvalg og at hun hadde foreslått to kandidater til
borzoiutvalget som ikke kom med i innkallingen.

Ansvar

Frist

Svein
Renata/Heidi
Renata
Renata/Svein

Svar fra valgkomiteen: Tone Berger sa ja til gjenvalg
med beskjed om at hun kunne strykes dersom det kom
inn flere kandidater. Det er uvisst om det var flere
kandidater på dette tidspunktet. Valgkomiteen burde ha
notert seg dette.
De to kandidatene som ble foreslått til utvalget var ikke
medlemmer/hadde ikke betalt kontingenten da
innkallingen ble sendt og kunne dermed ikke foreslås.
På bakgrunn av disse opplysningene har det ikke skjedd
uregelmessigheter.
-Styret vil i fremtiden, utarbeide et skjema som sendes
alle som stiller til valg. Dette for å lette arbeidet og holde SivLene/Svein
oversikt over kandidater.

7 Sak: Møteplan
Referanse Beslutning
-Neste møte avtales senere

Asker 17.03.2021 Heidi E. Hoff

Ansvar

Frist

