Dato/Tid
06.12.18/kl 17.00
Møteleder:
Marius Hagen
Sak

Sted: Maxbo Hønefoss
Tilstede: Marius Hagen, Tove R. Tveiten, Marita Bjørnstrøm, Tove K. Øren,
Morten Olsen, Bente Lockert og Anita Helseth
Referent:
Anita Helseth
Styreprotokoll

109/2018

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll
- Ingen merknader

110/2018

Gjennomgang av referat fra forrige møte
- Ingen merknader

111/2018

Vintersamling
- Det vil bli aktiviteter for barna. Det åpnes for bruktsalg. Oppfordre til å ta med
utstyr som ikke trengs lengre, som andre kan kjøpe for en rimelig penge. Det vil også
bli demonstrasjon av div. utstyr. Aktivitetskomiteen lager en liste over hva som skal
gjøres, og delegerer oppgaver, også til medlemmer som ikke er i aktivitetskomiteen.
Oppdaterer arrangementet om de ulike aktivitetene og minne om påmeldingsfristen.
Vintersamlingen legges også ut på Instagram.

112/2018

Årsmøte 2019
- Planlagt årsmøte 27. april må flyttes pga kolliderende arrangement på Dyranut.
Årsmøte flyttes til søndag 12. mai. Det forespørres om Åstjern er ledig for å kunne
avholde distriktskontaktsamling samtidig. Frist for innkommende saker er fire uker
før, da 14.04. Dette tas opp igjen på neste styremøte.

113/2018

DK-samling
- Denne blir flyttet, og avholdes samme helg som årsmøte.

114/2018

Søknad om disp. for parring.
- Det er kommet inn søknad om disposisjon for parring og komme på valpelista.
Styret har avslått denne søknaden.

115/2018

Pins på kløvtester.
- DK bestiller pins av materialforvalter etter frist for påmelding på kløvtesten slik at
de innehar pins til påmeldte deltakere. Kommer det avmeldinger sendes pinsene
tilbake til materialforvalter etter endt test.

116/2018

Høringssak fra NKK. Ny forskrift om trening av hund.
- Det er sendt inn forslag om endinger.

117/2018

Medlemskontigent for 2019
- Medlemmer som ikke betalt i medlemskap for 2018, vil ikke få et nytt krav for 2019.
Medlemmer som skal endre adresse, gjør dette selv på «min side» på NKK. Det
legges ut informasjon på både Facebook og Instagram.

118/2018

Klubbklær
- Vi åpner opp for å kunne bestille parkas for dame og herre fra Didriksons. Logo i
sølv på blå jakke, og trefarget logo på oransje jakke. Medlem kr 1700,- Ikke medlem
kr 2200,- eks frakt. Det legges ut en post på Facebook og Instagram.

119/2018

Informasjon av hunder på hannhundliste/valpeliste
- Det er ønskelig at skal være informasjon om hunder på hannhundlista og valpelista
om de er langhårsbærere.

120/2018

Regler for arrangering av trekkhundprøver
- Styret har nedfelt skriftlig hvordan arrangering av trekkhundprøver skal
gjennomføres. Reglene oppdateres og legges ut på hjemmesiden.

121/2018

Medlemsblad
- Tas opp igjen på neste styremøte

