Referat til styremøte
Dato:

28.05.17

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

Gjennomgang av referatet fra styremøte 1.5.17
Har vi gjort alt vi skulle?
Sak 7. Arkivet etter Sofie Schøneider, som befinner seg hos Turid
Helfjord. Turid har i løpet av mai, levert det til Rita og Marc Daverdin,
for skanning.
Sak 10-2 Alle Taushetserklæringer fra sittende styret, er mottatt og
arkivert hos leder.
Sak 10-3 Sendt epost til Hills i begynnelsen av mai, angående
sponsing av Spesialen i 2018.

Sak 10-5 Angående helseopplysninger som fylkeskontaktene skal ta
del i. Spørsmålet er videresendt til Avlsrådet, som skal se hva vi kan få
gjort. Blir nok diskutert mer på det første felles fysiske styremøte til
høsten

Vedtak

Sak 7. Levert til Rita og Marc
Sak 10-2. Taushetserklæring OK
Sak 10-3. Har fått tilbakemelding om at de ser på alle søknadene i
desember og bestemmer seg da for hvem, de vil sponse til neste år.
Damen kom med denne tilbakemeldingen: "- jeg kendte ikke til Norske
Lundehunde, så jeg har netop googlet dem.
Hvor er det en dejlig hund. Jeg blev helt forelsket."
Sak 10-5. Helseopplysningene om kryptokisme vill kunne være
tilgjengelig for fylkeskontaktene.
Forslag fra Avlsrådet: Hundetelling 2018 – Hvordan gjør vi det med
lokalkontaktenes tilgang til helsedata som allerede foreligger?
Avlsrådet foreslår at lokalkontaktene får en rapport for sitt fylke fra
databasen der helsedata fra forrige telling, samt info om kryptorkisme
er med.

Ved andre forespørsler kan lokalkontaktene kontakte avlsrådet som vil
formidle informasjon tilbake. Dette for å sikre at helsedata ikke kommer
på avveie.
Sak 13

Søknad om momskompensasjon
Sendt 16.05.2017. Fristen er 1 juni.

Vedtak

Merete ringer og purrer opp om de ikke svarer. Fikk svar 29.mai at
søknaden var sendt til Regnskapsavdelingen.

Sak 14

Gave til klubben fra Avinor
Leder har fått beskjed om at NLK får kr 15 000,- fra Avinor, som takk
for egg leitings jobben som er gjort ved Tromsø flyplass, Langnes.

Vedtak

Klubben er svært takknemlig for gaven.

Sak 15

Uheldig dommersituasjon
Epost fra Christen Lang.
Det har oppstått en meget kjedelig dommersituasjon.
Eivind Mjærum som skal dømme vår spesialutstilling i år 08.07.2017
på Sanngrund skal også dømme Norsk lundehund på NKKs int.
utstilling i Oslo 10.06.2017 (Viktig Cruftkvalifisernde utstilling= gjelder
jo ikke for lundehund men likevel)
Det er i første rekke dommerens eget ansvar å ikke ta imot oppdrag
innenfor samme område for samme rasen innenfor så kort tid som det
her er snakk om. NKK har ikke oversikt over de forskjellige dommeres
oppdrag. Men det er bare NKK som kan gjøre noe med dette i dette
tilfelle, de kan flytte rasen til en annen dommer på sin utstilling
10.06.2017. (Gjelder jo ikke veldig mange hunder)
I så tilfelle må dette bli på forespørsel fra NLK.

Vedtak

Nestleder, Alejandra Garcia, sendte brev til NKK og gjorde de
oppmerksom på at dette kunne medføre at færre melde seg på vår
Spesialen. Situasjonen var uheldig for klubben med at to så viktige
utstillinger, såpass kort tid i innenfor et så begrenset geografisk
område.
Vi fikk svar 5. mai, fra utstillingskomiteen om at klagen var tatt til følge
og at dommer Eva Nielsen skal dømme Lundehunden.

Sak 16

Visa kort bestilt fra Landkreditt bank

Vedtak

Kortet er bestilt 18.05.2017
Visakortet er kommet til Solveig Bjørkenes Steinnes, som sender det til
Geir Morten Jansberg pga Lundebua.

Sak 17

Taushetserklæring for Tillitsvalgte

Vedtak

Taushetserklæringen er gjennomgått og godkjent. Den blir send ut på
mail til de med tillitsverv i klubben. De med tillitsverv skriver ut
taushetserklæringen og sender den til Merete.

Sak 18

Dropbox for valpeformidler og valpelistene.
Den nye valpeformidleren, Elin Johannessen har gjort en kjempejobb
med å gjøre ventelistene for valp, elektronisk og lagt listen inn i en
Dropbox som Alejandra har opprettet. Dermed kan disse to
samarbeide på hver sin kant av landet.

Vedtak

Dette ble meget bra! Den er laget fylkesvis, slik at man lett kan finne ut
hvor i landet noen ønsker valp.

Sak 19

Innkalling til NKKs 56. ordinære Representantmøte
Møtet skal være lørdag 4. og søndag 5.November på Clarion Hotel og
Congress Oslo Airport fra kl 10.
Saker som skal inn fra klubbene må være ihende 15.august.

Vedtak

Det nye styret ser på saken og bestemmer seg for hvem som reiser.

Sak 20

Anbefalt Dommerelev

Vedtak

Vi fikk forespørsel fra NKK om Bård Mathias Andersen kunne
anbefales som dommerelev. NLK har godkjent og sendt inn svar til
NKK.

Sak 21

Eventuelt
Sak 21-1 Kennel Syrinborg har gitt klubben kr 1500,- til bevertning i
forbindelse med oppdretterseminaret i Drammen. Alejandra tar vare på
kvitteringer og handler til seminaret. Styret og Avlsrådet har takket
Tove og Morten Strandmoe for denne generøse gaven.
Sak 21-2 Utstillingskomiteen i Sanngrunn og Kristiansand må
samsnakke, slik at utstillingsutstyr som telt, bord, premier etc. blir flyttet
etter utstillingen i Sanngrunn og ned til Kristiansand.
Geir Morten sjekker ut Dommere til Spesialen i Mosjøen og Værøy
Sak 21-3 Klubben sponser barn og hund. Gratis påmelding.

Sak 21-4 Årsmelding, regnskap er stemmeseddel er sendt ut til alle
husstandsmedlemmer, som B-post den 26.05.17. Håper disse
papirene når omtrent samtidig med medlemsbladet, men postgangen i
Norge, rår man ikke over.
Sak 21-5 De som har ansvaret for hjemmesiden, tar seg av
Lundehundkalenderen for 2018.

Neste styremøte: Ved behov
Referent: Irene Stølan

