Styremøte 10 januar 2015
Til stede: Line, Ørjan, Tone, Henning, Lars Erik.
Linda og Kersti deltok via Skype
Saksnummer settes fortløpende – nummeret følger saken fra møte til møte. Første
styremøte i en styreperiode starter på 1.

Faste poster
Godkjenning av saksliste. Referat fra møtet 16. Desember ble gjennomgått og godkjent
Medlemsutvikling: Ikke relevant å se på så tidlig på året, før kontingenten er forfalt til
betaling
Økonomi: Tone gikk gjennom regnskapet for 2014

Vedtakssaker

Sak 13, utstillinger 2015
Styret diskuterte planlegging og praktisk gjennomføring av vinterutstillingen 8-9
februar.

Sak 32, utstillinger 2016
Arrangørene har nå begynt å legge invitasjoner til å ha med boxer på sine utstillinger i
Arra. Så langt er det kommet ca 50 invitasjoner.
Vi har fått en henvendelse fra Orkdal hundeklubb om de likevel kan få ha med boxer på
sin utstilling i år. Vi sender spørsmålet til avd Trøndelag for uttalelse.
Utstillingsrådet bør være tidlig ute med dommerinvitasjoner for neste år. Det overlates
som vanlig til lokalavdelingene/kontaktområdene å komme med ommerønsker. Vi skal
nå begynne på en ny femårsrullering, og arrangørene velger rulleringsrekkefølge selv.

Sak 39, webmaster

Vi har fått en henvendelse fra vårt medlem Petter Cook, som gjerne vil bidra med
teknisk hjelp p hjemmesiden. Han jobber i Visma, og vil gjerne bidra med sin
kompetanse slik at klubben kan utnytte hjemmesiden bedre. Vi takker ja til tilbudet

Sak 42, utstyret til avd Rogaland
Alt utsyret som tilhørte avd Rogaland er lagret hos en privatperson. Hun skal nå flytte,
og må ha hjelp til å bli kvitt utstyret. Vi ser om det er noen av de aktive i området som
kan hjelpe henne og ta vare på utstyret mtp en evt ny avd i regionen.

Sak 33, vurdering av eget opplegg for oppdrettere ifb med
seminaret i februar.
Vi har vurdert å ha et eget opplegg fredag kveld for oppdretterne i klubben som har
registrert kennelvan, med fokus på jus for oppdrettere med NKKs advokat. Han skal
imidlertid ha hele 10000 kr for jobben, og det er nok i overkant dyrt for klubben.
Avlsrådet bør se på evt alternative opplegg

Diskusjonssaker
Etterslep av saker. Styret diskuterer at vi nå har en del saker der vi henger etter. Dette
gjelder svar på flere henvendelser, den varslede forespørselen til medlemmer rundt
håndtering av nyresvikt. Vi er enige om at vi må prioritere en ting av gangen og at det
viktigste nå er å få gjennomført vinterutstillingen og få ferdig papirene til årsmøtet.
Andre saker som henger etter tas fortløpende.

Årsmøtet 2015
Vi diskuterte forberedelser til årsmøtet – årsmelding for 2014, handlingsplan for 2015,
og saker som skal meldes inn.
Referat godkjent av styret 17.02.2015

