REFERAT

Dato:

14.02.2017

Tilstede: Merete Evenseth, Alejandra Garcia, Gerd Langenes, Geir Morten
Jansberg, Irene Stølan
Forfall:

Gjennomgang av referatet fra 17.01.17
Sak 99. Utstillingsplanen. Avdeling Trøndelag har gitt tilbakemelding
på at 2019 er litt uheldig tidspunkt for dem å arrangere Spesialen.
Sak 136. Brev sendt til den anonyme giver 20 januar. Nestleder ordner
også med en kalender, som vedkommende kan få.
Sak 137 Dropboks. Status?
Sak 141 Bytte av bank. Vi har nå opprettet konto hos Landkreditt bank
med nummer 9365 25 83561, som både kasserer og leder disponerer.
I en overgangsfase vil vi beholde begge bankene, til vi har fått gitt
beskjed til dem som skal ha beskjed. Kontonummeret inne på
klubbsiden til nkk er oppdatert, samt på utstillingsoppgjøret.

Vedtak

Sak 99. Styret har drøftet saken og vil jobbe videre med denne på det
fysiske styremøtet.
Sak 137. Dropbox er klar for bruk og heretter blir sakslister og referater
lagt rett dit. Samt alt av dokumenter som er viktig for klubben.
Sak 141. Merete og Solveig har tilgang.

Sak 143

Oppdretterverving. Nytt tilbud fra NKK

Vedtak

Nye valpekjøpere kan nå verves inn i NLK til kr 200,- av oppdrettere av
rasen. Nestleder sjekker ut med NKK at det er den rette prisen, som
blir lagt til det nye verve systemet til nkk ved eierskifte av valper.

Sak 144

Storcertet for utstillingen i Kristiansand

Vedtak

Søkt og registrert av Leder.

Sak 145

Årets utstillingshund og aktivitetshund 2016.

Vedtak

Klubben har premier. Geir Morten bestiller glass til gravering.

Sak 146

Registrering av omplaseringshunder i Databasen

Vedtak

Valpeformidler gir beskjed til Lille og Marc om de hundene
valpeformidler har til omplassering. Og vi oppfordrer oppdretter til å gi
beskjed til de samme personene, dersom omplasseringen ikke går
gjennom Valpeformidler.

Sak 147

Eventuelt

Neste styremøte: Fysisk styremøte i Tromsø 10-12.3.2017
Referent: Irene Stølan

