Styremøte 26. juni 2018
Tilstede: Line Orlund, Solveig Strand, Astrid B Lorentzen, Inger Beate Dyrstad, Tone Robertsen og
Linda Acay.
Forfall: Kristine Willumsen.
A) Godkjenning av saksliste
B) Medlemsutvikling
Per 22. juni har klubben 669 betalende medlemmer, det er 5 flere enn 1. juni. Det er kommet inn.
275 250 kroner i følge NKKs register). For å nå budsjettmål om 300 000 mangler vi 55 fullt
betalende medlemmer. 80 medlemmer (mot 82 på forrige møte) står på listen over de som var
medlemmer i fjor, men som ikke har betalt i år. Det er 19 nye boxereiere på vervelisten (3 nye).
C) Økonomi
Monica Hansen har tilbudt seg å bidra med sin kompetanse i Visma eAccounting så vi kommer oss
a jour med regnskapet.
Status årsvinner – foreløpig overskudd på godt over 15 000,Saker som er avgjort siden forrige møte:
Sak 18: Dommerinformasjon
Utstillingsrådet har utarbeidet informasjon oom regler som gjelder for utstilling i Norge til dommre.
Bakgrunnen er at vi har erfart på flere utstillinger at det er nødvendig at dommer får informasjon
om de punktene som er beskrevet. Isteden for at hver lokal arrangør skal huske å sende dette,
anbefaler utstillingsrådet at dette sendes ut til dommeren sammen med dommerkontrakten.
Det kan også være en ide å vurdere om vi skal skrive noe om hvordan vi forventer at
lokalavdelinger/kontaktområder ivaretar dommerne. Dette kan evt. gjøres i håndboken.
Vedtakssak(er):
Sak 3: Råd og utvalg – verv som skal besettes
• Leder oppdretterrådet:
• Kasserer: Line fortsetter sin gjerning foreløpig. Monica Hansen kommer med faglig bistand.
Sak 17: Rasekompendium
Utsettes til neste styremøte.
Sak 20: Helse- og atferdsundersøkelsen
Igangsettes ila høsten 2018. Vi kan komme med tilleggsspørsmål.

Sak 21: Annonsering i «Velkommen valp»
Format:
Pris:
1/1 side – 148 x 210 mm + 3mm Kr 18 000,Kr 10 000,1/2 side – 128 x 88 mm
Kr 6 000,1/4 side – 128 x 42 mm
Vedtak:
Vi takker nei til dette tilbudet av hensyn til kostnadene forbundet med annonseringen.
Sak 10 – Nye lover
Tilbakemelding fra NKK vedr. lover (se vedlegg)
Forslag til vedtak:
NBK gjør redaksjonelle endringer i lovene tråd med anbefalinger/krav fra NKK.
Vedtas.
Sak 22 – Samarbeidskonferanse 2018
Tillitsvalgte, ledere i kontaktområder og lokalavdelinger samt alle i råd, pluss VK.
Hva skal diskuteres? Håndtering av utstillinger. Organisering av NKK. Helse og
atferdsundersøkelsen.
Inger Beate er ansvarlig for program.
Årets konferanse avholdes 19-21 oktober på Best Western Gardermoen.
Sak 23 – Posttkontoret der vi har postboks legges ned
Det er kommet besjed om at de legger ned postkontoet fra oktober. Postboksen kan vi beholde, men
den vil fysisk flyttes til Solli. Vi må da vurdere a) å avvikle postboksen eller b) å få videresendt
posten (hvis vi ikke finner noen som kan hente posten).
Vi avvikler postboksen ifbm at postkontor legges ned. Adresse vil da bli leders postadresse.
Sak 24 – saker til NKKs representantskapsmøte
* Aktuelle saker: Stemmesedler til valg
* Kjøpe hund og anmerkninger til kombinasjoner
* Andre saker?
Sak 25 – kriterier for å formidle kull.
Vi diskuterer saken, og fortsetter arbeidet med dette ifbm helse og atferdsundersøkelsen.

Ingen saker til orientering.
Ingen saker til diskusjon.
Oppfølging:
• Årsmøtevedtak
• Taushetserklæring fra de som ikke har levert dette
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•
•

Høring om endring i retningslinjer for avl og oppdrett i forhold til tidspunkt for innsending
av parringsanmeldelse
Høring om harmonisering av bruksgrenene

Ref: Inger Beate

