PROTOKOLL #4- 2016
Dato:
Sted:
møtt:
Tid:

26.04.2016
Konferanse via Skype
Hege Sky Mokkelbost, Elisabeth Bolsgård, Torbjørg Olsen, Sølvi Aandahl, Mabel
Tollefsen
Kl. 20 00

Saker til behandling
Sak.nr
1
Klage fra medlem på redaktør: Styret ble enig om at blir det endring i
tekst/innlegg skal redaktør kontakte innsender før trykking av innlegget.
2
Henvendelse fra medlem ang. avl: Medlemmet har gjort det som skal gjøres i
denne saken og styret anser denne saken som avgjort.
3
Høring fra NKK ang. alder på avlstisper: Styret vil ha en minimumsalder på 2 år og
maksimum 8 år på avlstisper av havanais. Styret støtter dette og leder sender
dette til NKK.
4
Dommerkompendium – Hvor står vi nå?
Bør vi nedsette en komitè til å jobbe med dette? : Kompendiet er godt i gang i
avlsrådet og styret ble enige om at de fortsetter med det så får styret se over når
de er ferdige.
5
Henvendelse fra medlem ang. klipte hunder på ordinær utstilling. : Her var styret
enig om at vi må følge rasestandarden fra NKK og FCI. Der skal ikke hundene
klippes og det er ikke noe vi i styret kan endre på. Styret mener vi har
etterkommet medlemmene med en eksteriørbedømming på vår rasespesial, så
gjør vi en vurdering på denne til neste år.
6
Diverse: Styret har fått mail om dommerelev for vår rase, det er vi positive til men
ønsker ikke samme elev begge dager ved en dobbelutstilling.
7
Alle pokaler og rosetter til rasespesialen er bestillt
8
Mail om valper/forespørsler blir videresendt til klubbens valpeformidler. Leder
svarer på andre forespørsler til klubben
9
Vi har dessverre kommet i den uheldige situasjon at leder Frøydis Monsen har
valgt å trekke seg som leder for klubben.
Hege Sky Mokkelbost går da gå inn som leder.
Tom Løkken Møkklegård 1 vara, går inn som medlem.
Elisabeth Bolsgård går inn som fungerende Nestleder.
Vi ble enige om å gi Frøydis en blomsterbukett som takk for det arbeidet hun har
utført for klubben.
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Møtet slutt kl 20.45
Styret kom fram til at fremtidige møter blir første mandag i mnd kl 18.30
Torbjørg Helene Olsen
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