Dato 12.06.12

Referat fra styremøte i Norsk Myndeklubb

Tilstede

Bjørg, Siv-Lene, Åge, Svein , Heidi, Steinar

Forfall

Gerd, Odd Inge

Kopi

Styret

1 Sak: Godkjenning av forrige referat
Referanse Beslutning
9/12

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

Referatet godkjent uten anmerkning.

2 Sak: Post inn/ut
Referanse Beslutning
10/12
-NKK: Utstiling 25.05.12 Hotel Hadelad, Grangodkjent.
-NKK: NKK´s representant ved LC prøve 1617.06.12.
-Hege Dahl Moen: Mail vedr. hjemmesiden og
spørsmål om Facebook.
-NKK: Valg i forbindele med NKK`s
ord.Representantskapsmøte 10-12.11.12.
-NKK: Raseforvaltning.
-NKK: Skjema, obligatorisk lovmal for NKK`s
medlemsklubber.
-NKK: Høring vedr. utstilling av kuperte raser.
-Tommy H. Brakstad: Takk for oppdraget vedr.
utleie av lydutstyr i Pinseutstillingen.
-Følgende utvalg har sagt ja til å arrangere cert
utstilling i forbindelse med Europautstillingen
2015: borzoi, hjortehund, saluki, italiener

Siv-Lene har svart

Bjørg

3 Sak: Hjemmesiden
Referanse Beslutning
10/11

Hjemmesiden ser ut til å fungere bra og lay-out
har kommet på plass. Små justeringer vedr.
vannmerke og Eukanuba logo.

Ansvar

Heidi

Frist

4 Sak: Evaluering Pinseutstillingen
Referanse Beslutning
Ansvar
18/11
-Fredag: Oppriggingen gikk relativt greit på tross
av sen tilbakemelding fra NGK. Må jobbe for at
dialogsflyten blir bedre mellom klubbene. Det er
sparsomt med plass for bobilene så vi sjekker ut
muligheten for å gjøre en avtale med nabogården
til neste år.
-Lørdagen gikk veldig bra, god bemanning og fin
flyt.
-Søndag: Nedriggingen ble gjort av noen få
personer. Det var flere fra utvalgene som vi så
ikke var med å jobbe. Alle som blir satt opp på
arbeidslisten må møte opp og bidra slik at arbeidet
ikke bare blir gjort av noen få individer.
-Utstillingskomiteene i NMK/NGK må
dobbeltsjekke autorisasjonen til dommerene slik at
vi unngår utlegg til ekstra dommer. Invitasjon og
overslag over utgifter til reise, sendes styret før
invitsjonen sendes dommeren.
-Bilder tatt lørdag og søndag sendes Bjørg.
Har fått nytt tilbud fra hotellet for overnatting
neste år: dobbeltrom 1225,-, enkeltrom 1125,-,
bobiler 400,-

Frist

Siv-Lene bekrefter

5 Sak: Høstutstillingen 09.09.12
Referanse Beslutning
U5/12
Dommer: Per Lundstrøm, Markku Mahönen.
Sanitære fasiliteter og kontrakt sjekkes med
Drammen Hundepark (utstillingsplassen).
Leietoalett, sjekk pris:

Ansvar

Frist

Svein
Steinar

6 Sak: Pinseutstillingen 2013
Referanse Beslutning
24/11

Ansvar

-Dommere: Margareth Martin, Jerry Robertson,
Andrea Novac.
- Utstillingskomiteen sender status over
Pinseutstillingen til styret:
Heidi
-Send brev til NGK med henstilling om at
kontraktene medllom utstillingskomiteene bedres
og at møtereferat sendes styrene i begge klubber.

Frist

7 Sak: Diverse
Referanse Beslutning

5/12

Ansvar

-Oppgraderte direktiver sendes utvalgene (bolk 9
rettes):
Bjørg
-Justerte annonsepriser (kr. 200,- for
oppdretterannonse på hjemmesiden og i Mynden,
samt valpeannonse) sendes utvalgene:
Bjørg
-Whippetutvalget sender styret regnskapsbilag for
2010 og 2011:
Heidi
-Karenstid for egne utstillinger settes til 14 dager
før og etter avholdt utstillig. Dette gjelder også
utvalgenes openshow.
-Jubileumsutstillingen 2016 (NMK 70 år).
Informere arbeidsutvalgene om at flest mulig
spesialdommere er ønskelig. Dommere, tid og sted
må være i boks innen 2013! Søk NKK om ekstra
cert.

Asker 24.06.12 Heidi E. Hoff

Frist

