STYREMØTE NR 1 HS – 19.04.2017
TILSTEDE

FRAVÆR

Geir Flønes
Ivan Jensen
Cato Eriksen
Karl-Otto Ojala
Kristin Karlsen
Svend Følstad
Arne Kristianstuen
Jarle Tjeldstø
Tommy Oftedal
SAKER
FASTE POSTER:
1. Godkjenning av møtereferat Referat styremøte nr. 5
GODKJENT
2. Gjennomgang inngående
-Mail-logg fra Kristin
mail/post
*Brev fra medlemmer: Dette gis det
et skriftlig svar på.
*Høringsdokumenter ang
elektronisk registrering.

Tiltak ved:

Arne

-Eventuell annen post fra Arne:
*Ingen innkomne.
3. Økonomi

4. Div. vedrørende avdelinger

5. Nytt fra HBU

Muntlig orientering ved Svend
*Stort forbruk i vinter, dette må
ned.
*Mindre i inntekter fra NKKmedlemskontingent.
*Sende ut påminnelse om
manglende kontingent.
Status sak mellom avdeling og
treningsgruppe pr dd?
-Arne har hatt møte med
treningsgruppe. Ba han legge frem
alt han hadde i forhold til regnskap,
hva alt er brukt til. Alt er gjort rede
for.
DU skal nå se på saken, og komme
med en henstilling til HS.
-Uro i avdeling.
-Figurantsamling avd Oppland 28-

Svend, Kristin

30. april-17. Der er 7 figuranter, 12
hundeførere.
-Figurantsamling nr 2 i november i
avd Romerike.
-Ungdomssamling i avd Romerike.
Første helga i august.
-uke 26 – Schäferhunduka
-NM i Fredrikstad, det meste er på
stell.
-Dommer og instruktørsamling til
høsten.

6. Nytt fra HAR

7. Orientering fra
møter/representasjon

Sende purring til NKK ang.
stambokføring.
-Svart på henvendelse fra avd
Sarpsborg ang LD-arrangement
-Printer til skriving av
kåringsdokumenter.
-Jobber med dommere til NV-18
-Ivan informerer om møte i
Raseklubbenes fellesallianse.
*Kontingent: 1,- pr medl. Mindre
enn 500 medlemmer, de betaler
500,*Ivan sender referater til Kristin,
som videresender til HS
-Morten Nilsen skal bli avleser på
HD/AA for SV gjelder kun i Sverige.
Dit kan man da reise for å få røntge
hunder som skal få godkjenne sine
resultater i SV.

8. Kommende
møter/representasjon
9. Disiplinærsaker

-Nytt alternativ løp for kåring fra
Tyskland, kommer nå. Gjelder fra 1.
juli-17
Ivan setter opp en oversikt over
dette til neste møte.
Bør ha et møte snart med Bjerke IL.
Geir, Arne, Svend og Kristin
-Sak mot oppdretter sine 2 ikke
godkjente kull blir tatt en avgjørelse
på neste møte.
-Brev fra oppdretter: Dette ble
diskutert i møtet.
Geir skriver et svarbrev til
oppdretter.

SAKER:
1. NV 2017

Dommeroppsett- 2018 HAR
-Mannskap 2017: Det meste
begynner å ta form.
-Tilbud om norsk og tysk kåring
NM-mester LP viser noen øvelser før
premieutdeling. Ca 15 min før
premieutdeling.
-Møte med Bjerke IL 11. mai.
Sende henvendelse til Bjerke IL
-Sponsorer/stand: Jarle og Tommy
lager et skriv ut mot bedrifter.
Pris på stand: 3x3 m kr 500,-.
Større kr 1000,-.

Kristin

Påmeldingsavgift:
Samme pris som inneværende år, kr
350,-.
Kamerataften:
Dette er Bjerke IL som har ansvaret.
Dommere sier litt om deres inntrykk
av arrangementet så langt.
2. Hjemmesiden

Status og veien videre:
Hva skal stå under utvalgene? Frist
til neste uke, da alt skal være oppe å
gå.
-referater blir lagt ut under de ulike
utvalgene.
-HAR kom med ønsker om hvordan
valpelista skal se ut. Kommer på
neste møte.

3. Fellesmøte/strategimøte
HS/HAR/HBU

Samlingsmøter rundt bordet.
Framtidsutsikter.
Passe på reisebelastning.
Se på helg etter sommeren.
-Lages egen konto til
ungdomsarbeidet

4. Eventuelt

Svend

-Cato (HBU) ønsker å delta på
dialogmøte hos NKK,
sportshundkomiteen 9. mai kl 17
NESTE MØTE: mandag 15. mai kl 20.30

Kristin
sender
påmelding

