Referat TIL STYREMØTE

Dato:

25.04.2017

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

Gjennomgang av referatet fra fysisk styremøte 10-12 mars
Har vi gjort alt vi skulle?
Skriv om kandidatene til hedersprisen som skal deles ut på Sanngrund er
ferdig stilt, og hederspris vill bli delt ut på Årsmøte
Styret har sett på kandidater til Sølvvmerket og oppdretterprisen, og forslag
blir sendt til NKK 2.Mai

Saker vi ikke har sluttbehandlet enda.
Sak 152 Forslag til regler for styret
Styret må bli enige om møtedager, slik at alle kan delta.
Skype møte ca. 1 gang i mnd.
Minst ett fysiskstyremøte i året, som vi planlegger i god tid.
Utgifter i forbindelse med reiser:
Kasserer anbefaler styret på det sterkeste at hver enkelt bestiller
reisen selv, og reisen blir refundert av klubben i etterkant av reisen.
Styret oppfordrer alle til å bestille billigst mulig reise med egnet
transport. Styret anbefaler at man bruker sitt eget kredittkort med
avbestillingsforsikring ved bestilling av reisen. Man vil da kunne få
refundert reisen fra klubben før kortselskapet skal ha sin betaling. Hvis
man ikke kan møte vil man få reisen refundert fra kortselskapet.
Dersom man ikke har økonom eller mulighet til å skaffe seg et
kredittkort, til å forskuttere, så kan man ta kontakt med leder, og få
billettene bestilt gjennom klubben.
Kasserer undersøker om det finnes noen ordning med
avbestillingsgebyr eller kredittkort med avbestillings forsikring
hos Land Kreditt Bank, som gjelder for klubbreiser.
I løpet av ei uke etter at reisen har vært foretatt skal alle reiseregninger
sendes inn til klubbens kasserer. Dette kan gjøres på e-post, men alle
bilag må da scannes inn og legges ved. Alle orginalbilag skal da
oppbevares og kunne legges fram dersom revisor krever det. Sendes
reiseregning i posten skal alle originalbilag legges ved. (anbefaling: ta kopi)
Dette er for å sikre klubbens økonomi, og at klubben ikke taper på det
om reisen uteblir.

Hver enkelt er ansvarlig for å ha et kredittkort med reiseforsikring eller kjøpe
avbestillingsforsikring.
Noe uenighet i gruppe på dette forslaget. Geir Morten, Irene og Merete
stemte for, og Alejandra og Gerd imot.
Taushetsplikt: styret skal utarbeide en taushetserklæring, som alle
styremedlemmer og varamedlemmer skal skrive under på. I kraft av
styrevervet får styret tilgang til mange sensitive opplysninger via både
NKK og NLK. Taushetsplikten trer i kraft med øyeblikkelig virkning ved
hvert valg. Taushetsplikten gjelder i styreåret og påfølgende år,
dersom man forlater styret. Dette for å forsikre seg om at ting som
styret har påbegynt ikke skal lekke ut før det er ferdig behandlet.
Saken tas opp til vedtak på neste styremøte.
Også her er det delte meninger. Irene, Alejandra, Geir Morten og Merete for
ei taushetserklæring, og Gerd imot.
Vedtak

Merete sender et skriv i posten som styret skal signere. Ett hvor vi signerer
på «Spilleregler for styret» og på det samme arket signerer vi på at vi har
lest og forstått «Taushetserklæringen»

Sak
1/2017
Vedtak

Svenske Lundehund selskapet er 40 år i år

Sak
2/2017
Vedtak

Innkomne saker til Årsmøte

Sak
3/2017
Vedtak

Taushetserklæringen for styret og for Tillitsvalgte

Sak
4/2017

Epost fra NKK
NKKs administrasjon ber klubber og forbund gi tilbakemelding om hvorvidt det er
ønskelig at alle terminfestede utstillinger gjennomføres i det elektroniske systemet
fremover, og at ordningen med manuell og papirbasert løsning for utstillinger
avvikles fra et gitt tidspunkt.

Norsk Lundehundklubb ønsker i den anledning å gi en gave. Vi vill gi et
maleri som vi ønsker at skal følge leder i den Svenske Lundehundklubben,
med en hilsen fra NLK på baksiden. Denne gaven blir gitt til den Svenske
Lundehundklubb på deres spesialutstilling sommer 2017.

Ingen innkomne saker. Men styret har noen få saker.

Hele styret skal signere under taushetserklæringen. Taushetserklæringen
blir sendt rundt til styret pr post.

Vi ber om klubbenes tilbakemelding i saken senest innen 30. juni 2017.
Vedtak

I utgangspunktet er Norsk Lundehund Klubb positiv til elektronisk
kritikkskjemaet, men det bør være en backup i tilfelle man er på en plass
med dårlig dekning. Klubben arrangeres sin Spesialutstilling på Værøy

hvert fjerde år, og der er det så som så med dekning. Hva gjør man da? Vi
må ha en backup mulighet.
Sak
5/2017
Vedtak

Ventelistene på valp og stedfortredende for Valpeformidler

Sak
6/2017
Vedtak

Oslo Pet Show
Kjæledyrsmesse, som skal være i Oslo, høsten 2018.
Vi er mest tjent med å være på villmarksmessa og Dogs4All. Økonomisk
sett er det også greit at vi holder oss til disse 2, i stedet for 3. Oslo Pet
Show er også mere en kjæledyrmesse.

Sak
7/2017

Vedtak

Styret ønsker å utvide valpeformidler med ett medlem. Dette blir Alejandra
Garcia. Hun skal være støttespiller og stedsfortreder.
Det vill også bli opprettet en egen DropBox for valpeformidler.
Dette for å få et system elektronisk.
F.eks med en liste for hvem som ønsker hannhund, navn og telefonummer,
og en liste med tispeønsker, navn og telefonnummer.

Arkivet etter Sofie Schøneider, som befinner seg hos Turid Helfjord
Gjelder sak 86 2013/2014 og sak 55 2014/2015 fra tidligere styrer. Der ble arkivet
for første gang nevnt. Det var da meningen at man skulle nedsette en
arbeidsgruppe og lage et mandat for hva og hvordan dette arkivet skulle
håndteres.
I ettertid viser det seg at sakene ikke ble fulgt opp. Dette må vi gjøre noe med.
Styret jobbet med denne saken i 2014-2015.
Turid Helfjord har en kontaktperson i museum Nord som er interessert i å
oppbevare dette arkivet. Museum Nord vill stille det ut. Turid fortsetter den
kontakten til vi får en navtale vi kan godta.
Rita og Marc Daverdin hjelper Turid å scanne inn dokumentene, slik at det
blir elektronisk.

Sak
8/2017
Vedtak

Valgprosessen ved årets valg på Sandgrunn

Sak
9/2017
Vedtak

Høringsbrev fra NKK, samt Lovmalutvalgets forslag til nye obligatoriske lovmaler
for klubber og forbund.
Høringsfrist 15.mai
Styret har ingen innvendinger til dette.

Sak
10/2017

Eventuelt
5 Saker på eventuelt!

Alle tar med stemmeseddel ferdig utfylt slik at vi sparer tid på det. Denne
leveres ved registreringen til årsmøte.
Vi skal ha en stemmeboks til å putte stemmene oppi. Prosessen blir forklart
i Lundehundnytt nr 2/2017.

Sak 101/2017

Solveig har satt opp ett regnskap, som skal underskrives av
styremedlemmene og kasserer. Dette skal ligge ved søknad om
momskompensasjon for 2018.

Sak 102/2017
Sak 103/217

Taushetserklæring og spillerregler sendes rundt til alle medlemmer i posten
til underskrivning og retur tilbake til leder.
Utstillingskomiteen fikk ikke premier fra Hills til spesialen i år. Dette fordi
Sponnsordene/forleverandørene må ha beskjed minst ett år i forrgrunn.
Merete sender forespørsel til Hills om premier til spesialen i 2018 i
Kristiansand.

Sak 104/217
Sak 105/2017

Geir Morten har meldt NLK på Dogs4All.
Krypte hunder står på Fylkeskontaktlisten, ingen andre helsetilstander.
Avlsrådet har alle andre viktige opplysninger og helsestandopplysninger
om hundene.
Kan det være lurt at Fylkeskontaktene har flere opplysninger? Databasen og
tillgangene er ikke ferdig utarbeidet enda. Det vil komme mer om denne
saken senere, og kanskje en høringsrunde til Fylkeskontaktene for å høre
hva de ønsker disse skjemaene skal inneholde.
Målet er at tellesystemet skal gjøres på en enklere måte for
fylkeskontaktene.

Neste styremøte: Ved behov
Referent: Irene Stølan

