Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag 21.04.2021
Til stede:
Forfall:
Kopi:

Magnus, Wenche, Anniken, Marit, Lea, Vibeke, Tina

Sak 1. Utstilling juli 2021
Ref.nr.
Beslutning
1/21
Utstilling 3.juli. Dommer er booket fra Italia
men vi er usikker på om det er
gjennomførbart pga covid-19.
- sender mail for å sjekke om dommer får
vaksine innen utstillingen holdes.
- sender forespørsel til to dommere hvis det
ikke er vaksineutsikter i nær fremtid for
dommer som er booket.
Ref.nr.
Beslutning
1/21
- Fôrspons
- Rosetter
- Premie; mynder i stål fra Paper
Moon Art.

Ref.nr.
1/21

Ref.nr.
1/21

Sjekker litt rundt angående fôrspons da
Royal Canin har endret reglene for spons.
Det er regnet ut at vi ikke tjener på å lage
rosetter selv, så det vurderes å kjøpe
ferdige.
Paper Moon Art lager mye fint i stål som vi
sjekker opp som premier.
Beslutning
Fellesmiddag på Rødde Folkehøgskole
lørdag kveld på utstillingen. Rødde vil ha
minimum 20 personer påmeldt fra alle
tilstedeværende klubber for å stille med
middag. Vi legger ut en føler for interessen
på klubbens Facebookside.
Beslutning
Dommermiddag lørdag må vi avvente med
å bestemme basert på Covid-19 og regler.
Alternativt om det kombineres med NKK’s
dommermiddag.
Flybilletter må bestilles når vi har oversikt
over covid-situajsonen.

Ansvar
Tina

Frist

Ansvar
Wenche

Frist

Ansvar
Magnus

Frist
Juni

Ansvar
Utsatt

Frist

Sak 2. LC og Utstilling, Årsøya, september 2021
Ref.nr.
Beslutning
Ansvar
3/21
Utstilling lørdag og LC søndag. Undersøker
om aktuell utstillingsdommer og håper at
Simon Tien Hansen er ferdig med
utdanning på hele gruppe 10 innen da.
Nok med en dommer, men passer på å
evt. ha en back up (Randi Juliussen?).
Dommere for LC er booket; Thomas
Klokkerhaug og dansk dommer Karin Koch.
Ref.nr.
Beslutning
Ansvar
3/21
Sjekker etter premier på lik linje med
Wenche
utstillingen i Juli.

Sak 3. Utstilling 2022
Ref.nr.
Beslutning
1/22
Beslutter å avholde to utstillinger som
tradisjonelt i 2022, både en i Juli og en i
September.

Ansvar

Sak 4. Aktiviteter 2021
Ref.nr.
Beslutning
Ansvar
6/21
På tross av Corona ønsker vi å få i gang
Vibeke/tur
litt aktiviteter.
Vi starter med bytur i Mai som Vibeke tar Marit/Lc
ansvar for.
LC-helg på Korsvegen er under
planlegging.
Til høsten ønsker vi både Spor og
Rallylydighet, men alt det avhenger av
coronasituasjonen da.

Sak 5. Eventuelt
Ref.nr.
5/21

Beslutning
LC-banen på Korsvegen og klipping av
gress:
- Gressklipperen som ble kjøpt tidligere
er for dårlig og det er for mye
reparasjoner på den. Den besluttes å
selges.
- Leie av klipping er for kostbart og lite
tidseffektivt og da banen skal leies over
lengre tid er det mer lønnsomt å
investere i ny klipper.

Ansvar
Marit

Frist

Frist

Frist

Frist
2.mai

Frist
5.mai

- Klipperen må ha: Minimum 18-20 hk,
Min. 110 m klippebredde.
- Sjekker Finn frem mot neste møte, hvis
ikke noe brukt har dukket opp besluttes
det å kjøpe ny på Felleskjøpet til
ca.30.000,-

