Dato/Tid 06.10.2016
Møteleder
Anita Skagen
Sak

Sted Drammen/Marchè
Tilstede: Anita, Marius, Tove T, Tove K. Ø.
Referent
Tove Kristin Øren
Styreprotokoll

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
Ingen merknader til innkalling
33/2016

Gjennomgang rutiner – ferdig utarbeidede. Disse blir ferdigstilt gjennom
mailkorrespondanse og godkjennes innen 31. oktober.
Velkomstbrev til nye medlemmer. Tove Ø. utarbeider dette innen 20. oktober
Årshjulet. Tove T. har utarbeidet dette og ser til at det blir lagt ut på hjemmesiden
vår.
Evalueringsskjema komiteer. Dette arbeidet tas opp på tillitmannssamling i
desember

34/2016

Stand Dogs4All – Marius og Anita stiller lørdag. Marius, Tove T. Charlotte stiller
søndag. Marius, Anita og Tove Ø. jobber med å lage en flott stand. Salg av effekter,
Marius låner bankterminal.

35/2016

Jubileum 2017 – Komite er Marius og Tove Ø. som fortsetter planlegging av dette
jubileet. Fordeler oppgaver også til utstilling og aktivitetskomite. Tove T. sjekker opp
med ekstern foredragsholder. Budsjett for dette skal være klart innen 15. november.
Marius og Tove Ø. utarbeider dette.

36/2016

Utstilling:
1.
2.

Kåring av årets junior vil ikke være med på årets utstilling da den ikke er meldt
på forhånd.
Kåring av årets hund ønskes inn i utstillingen fra 2017. Styret sa nei til dette. Det
skal da inkludere bruksresultater.. Styret mener dette er tidkrevende arbeid, og
at arbeidet med dette må ligge i utstillingskomiteen.

Starte samarbeid med NP og NSHK om en stor felles utstilling. Styret ønsker ikke å
starte et samarbeid om felles utstilling med NP og NSHK, men er positive til å invitere
andre polare raser til vår egen utstilling.
37/2016

Distriktkoordinator-arbeidet og rutiner. Hver distriktkontakt er kontaktet. Det
ønskes flere inn slik at tester og aktiviteter blir gjennomført. 1-spannstesten må
gjennomføres i ethvert distrikt, og distriktkoordinator må følge opp dette.
Åsmund Ekroll har takket ja til å stille som distriktkontakt i Møre og Romsdal.

Laila Tveitnes har kommet inn i barmarkgruppa.
38/2016

Valpelista – 3 resultater fra bruk/utstilling. Forslag til nytt innmeldingsskjema
utarbeides innen 3. desember. Dette fordi det legges inn mange flere resultater.
Anita utarbeider dette.

39/2016

Hunder som ikke fyller kravene stiller i bruksklasse. Marius henvender seg til NKK
om dette kan styres lettere. Man skal ikke stille i brukshund klasse om hunden ikke er
kvalifisert til dette.

40/2016

Tillitsmannssamling – Marius forespør Åstjern med datoene 3. og 4. desember. Det
jobbes med å få til dette i begynnelsen av desember, invitasjon og agenda lages av
Anita.
Annet
Tove T. stiller på RS samlingen. Anita melder på innen fristen 14. oktober.
Avlrådskurs 28. og 29. januar med påmeldingsfrist 1. desember. Styret informerer.
Neste styremøte: Lørdag 3. desember (i forbindelse med tillitmannsamlingen).

