Saksliste 19. februar 2019
Skype/telefonmøte
Til stede: Linda Acay, Astrid Lorentzen, Inger Beate Vongraven Dyrstad, Tone Robertsen, Line
Orlund, Gro Tingelstad og Kristine Willumsen
A) Godkjenning av saksliste - godkjent
B) Medlemsutvikling
Pr 17.02.2019 har vi 571 betalende medlemmer. 247 525,- har kommet inn i kontingent i følge
NKK. Verving: det er mange på vervelisten, så vi har en jobb å gjøre framover.
C) Økonomi
Regnskapet for 2018 er ferdigstilt og klart for gjennomgang av revisor. Vi har et lite overskudd.

Saker som er avgjort siden forrige møte:
Sak 47 – Registrering av fargevarianter hos boxer – oppfølging av nye muligheter for
registrering fra NKK
Vi ønsker at NKK skal fjerne fargevariant «hvit» i deres registreringer. Fargenomenklaturen hos
Boxer sier at den har to grunnfarger med ulike grader av hvite tegninger. Hvit er ikke en
grunnfarge.

Vedtakssak(er):
Sak 48 – Konfidensiell sak 1
Sak 49 – Konfidensiell sak 2
Sak 50 – Forslag om prosjekt for å finne forekomst av Degenerativ Myelopati
Forslag i saken er at klubben bevilger midler til en kartlegging av DM i den norske populasjonen.
Vedtak: Vi venter med en eventuell gjennomføring av kartleggingen til utarbeidelse av RAS
igangsettes. Vi vurderer ikke dette til å være en problematikk vi behøver å sette inn ressurser på
akkurat nå.
Sak 43 – Årsmøte 2019
- Årsmelding
- Saker til behandling:

-

Redningshunder i brukshundklasse
Oppdretterlisten
Forslag om at veteranenes veteran gjeninnføres med tilbakevirkende kraft.

Sak 51- Avlsråd og valid dokumentasjon på sykdom
Dersom avlsrådet får valid dokumentasjon på alvorlig sykdom hos avlshunder, må styret kontaktes
for videre avklaring med hensyn til de som er berørt. Vi presiserer at det først og fremst er
oppdretteres ansvar å skaffe informasjon om helse.
Sak 52 – Kalendere
Vedtatt at vi viderefører suksessen fra i fjor.
Sak 53 – Årsvinnerutstillingen 2019
NKKs utstilling er plassert i Vestfold i år, vi blir for langt unna. Vi hadde avtale med
Antrozoologisenteret før NKKs plassering av utstilling ble kjent. Vi tar kontakt med NKK
angående plassering.
Referent: Inger Beate

Styremøte
19. okt 2018

