Styremøte 6. desember
Til stede: Line Orlund, Inger Beate Vongraven Dyrstad, Solveig Strand, Linda Acay, Tone Robertsen og
Astrid B. Lorentzen.
Forfall: Kristine Willumsen
A: Godkjenning av saksliste – godkjent.
B: Medlemsarbeid
Medlemsoversikt ble ikke diskutert på møtet
C: Økonomi
Gro har kommet langt med å få oversikt over regnskapet. Hun håper å ha et «mer eller mindre»
ferdig regnskap for oss til styreseminaret i januar.

Saker diskutert siden forrige styremøte:
Sak 37: Tegninger til rasekompendiet
Gruppen som jobber med nytt rasekompendium ser at det er behov for å få tegnet endel tegninger
til rasekompendiet. Henning/Linda har vært i kontakt med Dan Buchwald som kan tegne for oss. Vi
blir enige om å avsette 10 000 kroner til tegninger. Vi blir enige om at han lager en prøvetegning til
oss så vi blir enige om «streken».

Saker diskutert på styremøtet:
Sak 38 – Deltakelse på seminar om brachycephal-problematikk
Alle raseklubbene med brachcphale raser har fått en henvendelse fra Veterinærhøgskolen vedr.
deltakelse på et møte om problematikken rundt helse for våre raser. NKK, både politiske
representanter og rapresentanter fra helseavdelingen skal også delta. Vi blir enige om at vi gir
tilbakemelding om at vi stiller på et slikt møte dersom det blir aktuelt.
Sak 39 – Støtte fra kompetansefondet:
Det er kommet inn støtte om deltakelse på ulike kurs og konferanser i både NBK og NKK regi. Styret
går gjennom de innkomne søknadene for 2018 og innvilger disse. Det gjøres en samlet overføring fra
for all støtten som er innvilget i 2018.
Sak 40 – Samling i gruppen som skal lage nytt rasekompendium
Gruppen som skal lage nytt rasekompendium er nå i full gang med forberedelser. Det er et ønske fra
dem om å møtes en helg for å diskutere seg gjennom standarden og hvilke kommentarer som skal
knyttes til de ulike delene. Tone har, som avtalt tidligere, oversendt en rekke bilder der vi har
tillatelse fra eier til å bruke dem. Bildene gjøres også tilgjengelige for medlemmene i gruppen. Det er
enighet om at det rimeligste er å samles i Tr.heim. Datoene settes til 2.-3. februar. Inger Beate
sjekker hotell og priser på møterom.

