PROTOKOLL #1 ‐ 2015
Styremøte i NBHK
Dato: 14.01.2015
Sted: Skype
Innkalt: Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård, Hege Sky
Mokkelbost, Runi Merete Solbakken Gezer
Tilstede: Frøydis Monsen, Hege Sky Mokkelbost, Elisabeth Bolsgård, Anniken Bille
Fraværende: Runi Merethe Solbakken Gezer, Elin Isaksen
Referent: Frøydis Monsen

Behandlede saker
Sak/år

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste godkjent

01/2015

Mestvinnerlisten.
Styret støtter forslaget fra komiteen som har utarbeidet nytt forslag til
utregning. Vi ønsker å se hvordan dette vil se ut i praksis i år.

02/2015

Mottat sak om StorCert
Trukket av innsender. Fått oppklaring fra NKK. Vi har ingen tilleggskrav i
vår rase og kan ikke velge bort Storcert.

03/2015

Fordeling av oppgaver
Siren Næs takker av og vi takker henne for den flotte jobben hun har
utført for klubben. Vi ønsker Siren velkommen tilbake dersom hun skulle
ønske det.
Frøydis Monsen overtar oppdatering av websiden.
Ann Kristin Grefsheim og Elisabeht Bolsgård går inn i utstillingskomiteen.
Ann Kristin Grefsheim og Anne Cathrine Unelsrød blir spurt om å
oppdatere mestvinnerlisten.

04/2015

Rasespesial i forbindelse med EuroDogShow.
Rune Lysgaard dømmer rasespesialen i forbindelse med EDS.
Elisabeth sjekker hva NKK stiller med i denne forbindelse. Rosetter
bestilles sammen med første spesial.
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Vi åpner for påmelding så fort som mulig.
Påmeldingsavgift fastsatt av NKK Kr. 590,‐
Det blir ingen økning i påmeldingsavgiften frem til August.
05/2015

To StorCert utstillinger for klubben vår.
I år har klubben vår mulighet å dele ut to Storcert. Vi kan derfor
arrangere to utstillinger.
Frya komiteen ønsker å arrangere Spesialen fredag 11.juni 2015 i
tilknytning til Havanaistreffet ”Hav‐A‐Nais Weekend” som går av
stabelen samme helg.
Spesialen ønskes avholdt fredag ettermiddag 12 Juni 2015.
Styret stiller seg positiv til dette.
Styret ser på mulighet for å bidra med konto for utstillingskomiteen for
drift av spesialene.
Dette vil innbefatte at komiteen står for innkjøp av premier og rosetter.
Elisabeth undersøker hva vi har igjen fra i fjor.

06/2015

Dommer til spesialen i Juni
Forslag til dommer til Spesialen. Vi håper å få med en rasespesialist til
denne utstillingen.
Frøydis/Elin kontakter dommer. Elisabeth undersøker Ringsekretær og
skriver.

07/2015

Disiplinærsaken
Den ligger hos NKK og vi avventer svar.

08/2015

RAS
Styret har godkjent RAS og takker Avlsrådet for en flott jobb.

09/2015

Spør avlsrådet
Det opprettes en side på klubbens hjemmeside som heter ”Spør
avlsrådet”
Her kan medlemmene stille spørsmål direkte til avlsrådet.
Hege informerer avlsrådet om at styret har godkjent. .

10/2015

Distriktskontakt
Silje Kathreena Couling‐Aas går inn som distriktskontrakt for Vestfold.
Vi sender medlemsliste.

11/2015

Momsfritak
Styret følger opp dette.

12/2015

Dommerkonferanse
Styret henstiller avlsrådet til å lage dommerkompendium
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13/2015

Valgkomiteen
Styret henstiller valgkomiteen til starte sitt arbeid i forbindelse med
valget.

Møtet ble avsluttet (21.45)
skype, (14.01.2015)

Frøydis Monsen

Elisabeth Bolsgård

Hege Sky Mokkelbost

Anniken Bille
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