Protokoll fra styremøte nr: 9 - 2020

Dato

17/8-20

Møtested: Google Meet

Innkalte:

Alle inkl vara

Til stede:

Vivian Bruun, Anne Marie Madssveen, Andreas Bachmann, Line Kristiansen, Arild
Kristensen, Veronica Seppola, Arild Schjølberg, Anne-Kirsti Stensø

Forfall:

Rigmor Sjøvoll

Sak nr
19/20

Innhold
Årskonkurranser
- Skjevfordeling på mulig deltakelse på utstilling, noen steder
arrangeres gruppe og BIS, andre steder ikke, og NKK har kansellert
sine konkurranser i år.
- Vedtak: Årets raserepresentant opprettholdes, årskonkurranser som
inkluderer gruppe- og BIS-plasseringer utgår. Arild S konfererte med
Vidar Haarberg om muligheter for å gjennomføre årskonkurranser
innenfor hundesport. Disse vil gjennomføres som vanlig, med unntak
av Årets Allroundhund.

Ansvarlig
Line
Arild S

22/20

Opprette en mer åpen kommunikasjonskanal mellom styret, avdelinger og
øvrige kontaktpersoner
- Gruppen er opprettet, men foreløpig få representanter. Sender ut en
påminnelse til, med bekreftelse ved svar.

Line

24/20

Redegjørelse økonomisk status
- Oversikt sendt styret på epost
- Som det framkommer av oversikten så er likviditeten god. Vi er vel
30 000.- under årsbudsjettet på inntektssiden, og det kommer
fortsatt innbetalinger fra NKK i form av medlemskontingent.
- Styret tar orienteringen til etterretning.

25/20

a) Sak fra RFA til NKK RS
-

Forslag til sak:
Representantskapsmøtet ber HS gjøre nødvendige reguleringer, slik
at NKKs stambokdata og øvrige hundedata forblir åpent og fritt
tilgjengelige for medlemsklubbene, også i framtiden. RS forutsetter at
reguleringene er ferdigstilt senest ved utgangen av mai 2021

-

Styret i NSBK stiller seg bak forslaget

b) Kort info om RS, fra Per Arne Flatberg. Litt om saker som kan
forventes tatt opp på årets RS, som økonomi, stambøker og

26/20

helsedata, disiplinærordningen, utdanning av dommere mm. Info fra
Line Orlund om bakgrunnen for RFA.
Vervekampanje
- Som et virkemiddel med tanke på å øke medlemsantallet, kan en
vervekampanje være aktuelt?
- Økningen bør skje frem til nyttår, med tanke på at det er
medlemsantallet 01.01 som er gjeldende for antall delegater klubben
får på NKKs RS.
- Sekretær og leder ser litt nærmere på de forskjellige mulighetene

27/20

Refusjon for helseundersøkelser
- Hvilke helseundersøkelser kan være aktuelle?
- Hvilke summer opererer andre klubber med?
- Grunnlag for diskusjon med ASU
- Todelt – vi får både økt helsetesting og medlemmene får noe tilbake
for å være medlem
- Arild S samler inn info om hvordan dette praktiseres i andre klubber,
øvrige styremedlemmer oversender det de finner om dette til Arild S.

28/20

Status ASU
- Sekretær orienterte

29/20

Fysisk møte, styret og ASU
- 23-24. oktober, Gardermoen
- Sekretær sjekker tilbud på hotell
- Et møterom fredag, to møterom lørdag
- Felles saker fredag
- Jobbe hver for oss lørdag
- Sekretær informerer ASU

30/20

Søknad om støtte til dommerutgifter
a) Avd Hordaland, 10 000,b) Avd O/A, 10 000,- Vedtak: Grunnet årets spesielle situasjon har styret besluttet å støtte
alle avdelingene med kr 5000,- pr utstilling, uavhengig av
dommerutgifter.

31/20

Klubbvinnerkort, avklaringer
- Vivian og Veronica lager et utkast til reviderte statutter, legges frem
på neste styremøte

Eventuelt

-

Klubben er 75 år i 2021. Hvordan markerer vi dette?
Vi må begynne å tenke på neste årsmøte

