Dato/Tid 07.09.2017
Møteleder
Sak

Sted Drammen/Marchè
Tilstede: Tove Tveiten, Marius R. Hagen, Tove Øren, Morten Olsen og Anita Skagen
Referent
Anita Skagen
Referat

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
Referat fra forrige møte er ikke mottatt for godkjenning av alle som var på møtet.
Dette må sendes på nytt.
57/2017

Revidering av instrukser for komiteene
Retningslinjene ble gjennomgått. De må inn i lik mal, sendes ut til komiteene og
legges ut på hjemmesiden. Anita tar ansvar for dette.

58/2017

Endring av regler for kløvtest

Etter tilbakemeldinger vedr. vekt på kløv for kløvtester, da spesielt
gullmerket, har styret vedtatt endringer i reglementet for ferdighetstester
kløv. Pr. 07.09.2017 er det følgende som gjelder:
Bronsemerke kløv:
Vekt på kløven: 15% av hundens vekt
Distanse: 10 km - dagstur
Alder: 18 mnd
Sølvmerke kløv:
Vekt på kløven: 20% av hundens vekt
Distanse: 20 km - dagstur
Alder: 24 mnd
Gullmerke kløv:
Vekt på kløven: 25% av hundens vekt
Distanse: 40 km over to dager
Alder: 24 mnd
Innledende bestemmelser for ferdighetstester er uendret.

Fra 01.01.2018 er det vedtatt at alder for alle de tre ferdighetstestene med
kløv skal være 24 mnd.

59/2017

Oppdrettermøtet/sunnhetsseminar
Har ikke funnet foredragsholder så langt. Det jobbes med å kontakte flere.
Invitasjon til oppdrettere må sendes ut. Oppdrettere som står på NAMKs
oppdretterliste, samt andre medlemmer som har hatt kull de siste to årene invitere

60/2017

RAS – fordele oppgaver til oppdatering og RAS på hjemmesiden
Utstillingskomiteen oppdaterer det som gjelder utstillingsresultater.
Namks ansvarlig for registering av resultater oppdaterer det gjelder trekkhundtester
og trekkhundchampionater.
Helsestatistikk oppdateres av sunnhetskomiteen.
Anita legger ut RAS på hjemmesiden.

61/2017

Medlemsmøte på høstsamling
Oversendes før samlingen

62/2017

Status ny hjemmeside
Webmaster har utarbeidet utkast til ny og mer funksjonell hjemmeside. Denne vil bli
oversendt i løpet av kort tid. Styret tar en gjennomgang på neste styremøte.

63/2017

Status utstilling
Mangler skriver, ellers er alt i rute.

64/2017

Medlemsansvarlig – retting i medlemslistene
Retting utgår da detter gjort av NKK.
Medlemsansvarlig har trukket seg.

Annet:
Neste møte 5. oktober kl. 17 på Marchè Lier.

