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Møte nr. 1 /2019 

Tidspunkt: Onsdag 2. januar 2019 kl. 20:00 til 23:20 og mandag 7 januar kl. 20:00 til 22:15på Skype. 

Tilstede:  Berit Langdahl Andresen, Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Ingunn Grivi (ikke 7.jan) og 

Margareta Stålnacke. 

Referent: Torine 

 _____________________________________________________________ 
På grunn av mye arbeid med helgesamlingen 12. og 13. januar ble møtet delt på to ettermiddager. 

 

1-19 Godkjenne referat 14-5.desember 2018 

Vedtak: Referatet godkjent. 

2-19 Klubbpost 

2-1-19  Regler for viltsporchampionat. Høringsfristen er 1. februar. 

Vedtak: Reglene gjennomgått. Klubben ber om at regelverket for blodspor først tas i bruk og evalueres før nye 

championatregler foreslås innført om et par år.  

2-2-19 Bruk av elektroniske kritikker fra 2019. 

Vedtak: Vi leier IPAD og WI-FI ved behov.  

2-3-19 Organisasjonsavdelingen ønsker å tilby medlemsklubber og forbund kurs i NKKs nye disiplinærregler. 

Vedtak: Vi ber om at det utformes relevant informasjonsmateriell til bruk av medlemsklubber og forbund. 

2-4-19 Brev fra hundeeier 

Vedtak: Brevet tas til underretning Takker for brevet og vi tar det til etterretning. Hvis du ønsker å drøfte dette 

videre med oss ønsker vi deg velkommen som medlem. 

3-19 Helgen 12.-13.januar 2019 

3-1-19 Deltakere 

Vedtak: Det er påmeldt 24 hunder og alle eiere får snarest info om at de får delta.  

3-2-19 Tidsplan og program 

Vedtak: Vi diskuterte og ferdigstilte forslag til tidsplan og program. Det ble holdt eget Skypemøte med Kim og Frode. 

Program sendt deltakerne 5.januar. 

3-3-19 Huset på Nebbenes Kro Nordgående 

Vedtak: Vi drar helgen før samlingen for å sjekke ut huset og se om vi må ta med noe. inneholder hva vi trenger. 

3-4-19 Servering 

Vedtak: Kaffe, te og vann + fruktfat (Nebbenes kro) og kaker/sjokolade/nøtter (vi) i oppholdsrom. Påmelder av hund 

får gratis lunsj. Avtalt med Nebbenes om lunsjtalerken som er gratis begge dager til den som meldte på hund. 

 

4-19  Forberedelse til Kantarellsøk kurset i Drøbak.  

Vedtak: Styret informert om fremdrift. 

 

5-19 RAS 

5-1-19 Statistikk 2018 

Vedtak: Styret gjennomgått  

5-2-19 Stamtavleboka 

Vedtak: Vi må aktivt promotere den! Vi lager noen «flyers» til helgesamlinga 12.-13.01 

5-3-19 Raseråd. 
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Vedtak: Oppnevning til raseråd blir utsatt da forespurte kandidater ikke kunne, ref. styrereferat 118-1-18, og derved 

overlatt til konstituert styre etter årsmøte 2019, som vil oppnevne kandidater til råd og utvalg.  

Inntil da tar sittende styre hånd om raserådets oppgaver.  

 

6-19 Årsmøte 2019 

Vedtak: Dato blir lørdag 30.mars 2019 

Sted: Østlandet.  

 

7-19  Utstillingskomiteen 

Vedtak: Forslag til instruks for utstillingskomiteen diskutert og godkjent. 

8-19 Spesialutstilling 2019 

8-1-19 Dommer 

Vedtak: Utstillingskomiteen kommer snarlig med forslag til dommer. 

8-2-19 Jubileumsfeiring 5 års klubbdannelse 

Vedtak: Det blir arrangert en jubileumsmiddag i forbindelse med utstillingen. 

9-19 Spesialutstilling 2020 -Felles med Lagottoklubben 

9-1-19 Dato 

Vedtak: Avklare om det blir siste helgen i mai og område Lillehammer? Må avklares snarest da søknadsfristen er 1. 

februar. 

9-1-19 Dommer 

Vedtak: Utstillingskomiteen komme med forslag til felles dommer. 

 

10-19  5år siden klubbdannelse- jubileumsfeiring? 

Vedtak: Det blir jubileumsmiddag, se pkt 8-2-19 og vi satser på å ha vår stamtavlebok for salg til spesialen. 

11-9  Oppdatering av Gjøremålslisten 

Vedtak: Den blir oppdatert og sent ut etter vi er ferdig med helgen 12.-13.januar. 

12-19 Økonomi 

Vedtak: Styret informert 

13-19 Eventuelt 

13-1-19 Hederstegn 

Vedtak: Vi undersøker ulike muligheter for å få laget brosje, pin og klype m. klubblogoen vår. 

 

 

 

Neste styremøte avtalt til mandag 11.februar 2019 kl. 20 på Skype 


