Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb
Til stede:

Dato 02.11.2015

Bjørg Foss, Siv-Lene Havold Stene, Svein Aaslund, Steinar Arstad,
Kirsti Hovden og Espen Uvaag
Tone Berger
Styret, websiden

Forfall:
Kopi

1 Sak: Godkjenning av forrige referat
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

58/15

Espen

57/15

- Forrige referat gjennomgått og godkjent.

2 Sak: Post inn/ut

- Fra NKK: BSI-rapport borzoi. Sendes utv.
- Fra NMK til Tibetansk Terrierklubb:
Evaluering av Hallingdalsutstillingen.
- Fra NKK ang RAS: NKK etterspør
innsendelse av RAS fra raseklubbene. Alle raser
utenom whippet har levert sitt dokument til styret
for gjennomgang.
- Fra NMK til utvalgene: Ang bilder til
jubileumsmiddagen 2016.
- Fra NMK til utvalgene: Rasespesialer 2017
- Til NGK: Regnskap for Pinseutstillingen 2015
er oversendt for godkjenning.
- Persontrakassering: Saken ferdigbehandlet av
SKK.
- Fra NKK: Oppnevning av medlemmer til HSoppnevnte komiteer, 2016.
- Fra salukiutvalget: Søknad om avholdelse av
rasespesial 2017.
- Fra NKK. Anerkjent prøve refnr 96-15003:
Dokumentet er oversendt LC-komiteen.
- Fra NKK: Saksdok. til NKKs 54 ordinære RS.
- Fra Tromsø hundeklubb: Res. rallylydighet.
- Fra NKK: Svar ang rasespesialer EDS. NKK
ser seg ikke villig til å tilbakebetale afghaner- og
borzoiutvalget en symbolsk sum for ikke
overholdt avtale fra NKKs side.
- Fra NGK: NGK ønsker ikke å være
medarrangør ved Hallingdalsutstillingen 2017.
- Fra salukiutvalget: ferdigstilt RAS.

Kirsti

Espen/Kirsti
Siv

Bjørg

Styret
Espen
Bjørg
Bjørg

Bjørg

Utført

- Fra Hallingmarken: Mottatt leieavtale.
- Fra NMK til Tibetansk Terrierklubb: Ang
Hallingdalsutstillingen.
- Fra NKK: Anerkjent prøve refnr 96-15001.
Dokumentet er oversendt LC-komiteen.
- Fra NKK: Forskningsforum Hund 2015.
- Fra NMK til NKK: Oversendt kommentarer til
ny standard på Azawakh og Tazi.

Steinar

Espen

Utført

Kirsti/Bjørg

Utført

Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

49/15

Bjørg

3 Sak: «Whippetklubben»

-

NKK har informert Norsk myndeklubb at
de har anerkjent opprettelsen av en
offisiell raseklubb for whippet med
virkning fra 1. januar 2016.
Styret i NMK har klaget på
saksbehandlingen og oversendt saken til
NKKs kontrollkomité og NKKs
hovedstyre for videre vurdering.

4 Sak: LC
Referanse Beslutning
60/15

Konto og regnskap:
- Styret tar kontakt med bank ang.
opprettelse av egen konto for NLCK
under NMK.
Drift av LC-sporten videre:
- Styret diskuterer hvordan NMK videre
skal drifte LC-sporten på en best mulig
måte for medlemmene – slik at
rekrutteringer til sporten fortsetter å øke.
- Styret utarbeider eget forslag for videre
organisering av NLCK under NMK. Dette
fremlegges for neste års
generalforsamling.

Ansvar

Frist

Steinar

5 Sak: Jubileumsutstilling 2016
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

61/15

Kirsti

Utført

-

Parkering: Kirsti har kontaktet Sanne
skole for ekstra parkering for bobiler.
Dette er nå i orden.

-

-

-

-

Espen Engh har sagt ja til å holde foredrag
om whippet i Norge, eventuelt sammen
med Per Iversen.
Dommerfordeling: Har mottatt forslag fra
UK.
Telt: Styret vedtar at det kjøpes inn to
store og to små telt.
Stolper/kjetting til ringene: Styret vedtar
innkjøp av materiell.
Logoprodukter: Styret har mottatt forslag
på logo og godkjenner denne. Styret
vedtar videre at produsent av logo vil få
dekket rom og få egen standplass på
utstillingen.
Utstillingens fotograf: Anna Szabo har
takket ja til å ta på seg dette oppdraget.
Hun vil ta bilder av rasevinnere,
stemningsbilder fra utstillingen, samt
bidra til å produsere PM og øvrig
informasjonsmateriell. Styret vedtar at
hun får sitt opphold dekket av NMK.
Logoprodukter: Styret vedtar innkjøp av 2
x 500 produkter.
Vi har til nå akseptert tre utvalgte stands
på denne utstillingen. Grunnet
plasshensyn må antallet begrenses.

Bjørg

Svein
Svein

Bjørg

Bjørg

6 Sak: Regnskap fra Pinsen
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

62/15

Steinar

Utført

Ansvar

Frist

-

Regnskapet er ferdigstilt. Styret ser seg
meget fornøyde med resultatet.

7 Sak: Hallingdalsutstillingen
Referanse Beslutning
63/15

-

-

-

Styret ser det helt nødvendig å avholde ett
evalueringsmøte med NTTK.
Det er uklarheter om fordelingen av flere
inntekst- og utgiftsposter mellom NMK
og NTTK.
NMK må få innsyn i regnskapets bilag før
dette kan godkjennes, og må derfor
innkalle til ett nytt møte.
NTTK må oversende bilagsperm til
NMKs styre.

Bjørg?

Steinar

-

NMK vil kontakte Hallingdal Hundeklubb Bjørg
med forespørsel om samarbeid om
Hallingdalsutstillingen for fremtiden, først
for 2017.

Utført

8 Sak: Eventuelt
Referanse Beslutning

Ansvar

Frist

64/15

Espen

Utført

-

-

-

-

-

Kristin Rosøy vil gjerne slippe fortsatt
redaktøransvar for Mynden. Bjørg har
hjulpet til med Høst-Mynden og sier seg
villig til å fungere som redaktør frem til
neste generalforsamling.
Vi ønsker flere annonser til Jule-Mynden.
Det må legges ut info på FB og NMKs
webside.
Ang grupperesultater EDS:
Grupperesultater fra EDS 2015 vil være
tellende for årets utstillingsmynde, men
ikke for utregning av årets rase for de
ulike utvalgene.
Styret opplever misnøye fra flere
medlemmer om antall og fordeling av
utstillinger i 2016. Styret har sagt ja til
ytterligere seks arrangører for 2016, der
NMKs raser likevel ikke er tatt med i
terminlisten. Styret diskuterer
problematikken rundt styrets ansvar for å
ivareta rasene versus medlemmenes
ønsker om flere utstillinger. Styret enes
om å arbeide for å få med klubbens raser
på noen flere utstillinger i 2016, og
fortrinnsvis i østlandsområdet.
Styret lager eget infoskriv til web og FB
ang antall utstillinger i 2016.

Bjørg

9 Sak: Møteplan
Referanse Beslutning
65/15

- Siste styremøte i 2015: den 16. desember
- Første styremøte i 2016: den 18. januar
- NMKs generalforsamling 2016: 2. april

Lier, Drammen: 02.11.2015
Referent: Espen Uvaag

Ansvar

Frist

Underskrifter:

