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Møte nr. 4 /2020
Tidspunkt:
Torsdag 26. mars 2020, kl. 20:00-22:00 som Skype samtale
Tilstede:
Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen, Margareta Stålnacke, Erna Larsen
Referent: Per
_____________________________________________________________

32-20 Godkjente referat 3/20
Referat lagt ut på hjemmesiden
33-20 Spesialen 2020 gitt Korona pandemien
Det ble informert fra UK-representant i styre at Lagotto-klubben har avlyst sitt arrangement. UK anbefaler
at vårt arrangement utsettes, men at det isteden vurderes arrangement i forbindelse med Mosse-utstillingen
den 24. juli. Utsettelse krever godkjenning av Mosse-utstillingen og NKK.
Vedtak: Spesial 2020 utsettes. Styre er positiv til UKs forslag og ber UK jobbe videre med alternativt dato
med utgangspunkt i Mosse-utstillingen den 24-26. juli.
34-20 Årsmøtet 2020
34-1-20 Årsmøte status gitt Korona-pandemi
Vedtak: Årsmøte avlyses. Nytt dato for årsmøte er lørdag 13. mars 2021. Styrets årsberetning, revidert
regnskap 2019 med revisors årsberetning samt helse- og kull statistikk vil bli tilsendt medlemmene på epost.
Vedtaket er begrunnet i den meget uavklarte situasjon rundt Korona-viruset og ellers relativt dystre
prognoser/scenarier gitt av helsedirektoratet og FHI rundt smitte og sykdomsforløp i hele 2020. Styre
vurderte her flere alternativer til datoer i 2020 men bestemte til slutt at avlysning er det beste og mest
forutsigbare framfor usikkerhet og evt. flere utsettelser i 2020. Vedtaket er i henhold til NKKs nye reviderte
retningslinjer for avholdelse av årsmøter, der det blant annet er presisert at NKK anmoder om at medlemmer
respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.
34-2-20 Statistikk til årsmøteinnkallingen
Helse- og kullstatistikk vil bli presentert på neste møte
34-3-20 Budsjett.
Regnskapsresultat, Budsjett 2020 klarlagt for årsmøte. Se for øvrig sak 35-20
35-20 Status regnskap/budsjett 2020
35-1-20 Kostnadsrefusjon.
Vedtak. Forslaget til retningslinjer for kostnadsrefusjon i forbindelse med reiser, arrangement, kurs ble
vedtatt.
35-2-20 Revidert budsjett 2020.
Gitt korona-situasjonen med flere avlyste arrangement etc, vil styre spesielt ha fokus på god økonomistyring
særlig knyttet til oppfølging av kostnadssiden. Budsjett for 2020 vil bli revidert når styre får tilstrekkelig
oversikt over alle konsekvensene. Kasserer følger kontinuerlig opp og gir styret status på hvert styremøte.
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36-20 Kurs 2020 status
Det ble informert om at Blodsporkurs i april er utsatt, men at Vannarbeidskurset i juni fortsetter sin
planlegging inntil videre beskjeder.
37-20 Info fra Raserådsmøte 25.mars
Det ble informert at RR jobber videre med revidering av avlskrav og anbefalinger.
Tidligere varslet sak fra Raserådet om å fjerne registreringskrav vedrørende prcd-PRA bes trukket som
forslag til årsmøte.
Vedtak: Styre tok dette til etterretning.
38-20 Sosiale medier
Styre vil forsøke å initiere flere positive nyhetssaker i våre sosiale medier i disse Korona tider. Det
planlegges en foto-konkurranse som konkret eksempel.
39-20 Hederstegn
Vedtak: Vedtak om å innføre hederstegn. Regler og retningslinjer for dette ble også vedtatt.
40-20 Profilering via klær
Det ble orientert om status på fremdrift
41-20 Post
41-1-20 Forslag fra medlem om å lage kalender med SVK medlemmers hunder.
Styre vil se på dette til høsten 2020
41-2-20 NKKs infoskriv
Styre gjennomgikk NKKs infoskriv om Korona situasjonens urovekkende påvirkning på organisasjonen og
klubbene. Styre tok infoskrivet til etterretning og noterte seg bekymringene og vil så langt det lar seg gjøre
prøve støtte NKK gjennom å få gjennomført arrangement, aktiviteter og kurs så langt det lar seg gjøre
innenfor retningslinjer ol.
41-3-20 BSI er nå lagt til i NKKs kritikksystem.
Styrets vurdering er at dette har ingen praktisk betydning for klubben så lenge vi ikke har med noen raser
som er med i programmet for å redusere overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes
funksjonelle helse.
For mer om BSI se: https://www.nkk.no/breed-specific-instructions-bsi/category1293.html)
42-20

Eventuelt

42-1-20 Chat-melding fra SVK medlem
Det ble orientert fra styreleder om at et medlem med verv i SVK har mottatt en chat-melding fra et SVKmedlem med respektløse uttalelser om klubb og klubbarbeidet utløst av en tidligere konkret faglig diskusjon.
Styre finner dette svært beklagelig. at personer med tillitsverv i klubben utsettes for slik uønsket oppførsel.
Styre vil minne medlemmene om å oppvise god gammeldags folkeskikk og ikke skrive ting som kan
oppfattes som personlige eller usaklige angrep på person eller klubb. Det hjelper å unngå å skrive tekster
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eller innlegg når man er opprørt eller for eksempel føler seg urettferdig behandlet. Styre understrekte at de
ønsker ha konstruktiv diskusjon om sak, hvor vi også tåler engasjement og uenighet. Da kan vi bedre utvikle
oss som klubb og fatte gode beslutninger.
Neste møte torsdag 23. april 2020

