
 

Styremøte 12/10-2022 (teams) 
 
Til stede: Line, Hege, Trine L., Trine G., Tone og Ingeborg 
Forfall: Arne 
 
Vedtak gjort siden forrige møte: 

- Vi ble gjort oppmerksom på at Særkomite for utstilling i NKK hadde endret frist for 
å søke om utstillinger, tilbake til gamle regler, altså at man må søke om utstilling 
for kommende år innen utgangen av oktober. De fleste lokale områdene har gitt 
tilbakemelding til utstillingsrådet om de ønsker utstilling eller ikke, men Ingeborg 
nevner det for sikkerhets skyld når hun snakker med lokale tillitsvalgte. Vi blir 
enige om å sende en henvendelse til særkomiteen, der vi ber om at vi får 
opprettholde dagens regler for søknadsfrist på spesialutstillinger. Line har sendt 
denne.  

- Kalender er ferdig laget. Mange fine bilder.  
 
1. Økonomi 
Vi har fått en oversikt over status på økonomi per 1/10 fra kasserer. Vi har en forhåpning 
om at vi kommer til å klare budsjettet. Vi ser at vi har høyere utgifter til utstilling, men 
også høyere inntekter. Det er planlagt en ekstra utstilling i forbindelse med Oslo Dog 
Show, dersom vi får godt med påmeldinger der, kan vi muligens klare inntektskravet som 
er lagt i budsjettet på utstillinger. Det må vurderes om vi må nedjustere 
inntektsforventningene til utstillinger i 2023 budsjettet. Når det gjelder medlemstall, så 
ligger vi fortsatt noe tusen kroner under budsjettmål. Vi setter opp tema med 
medlemsarbeid på samarbeidskonferansen. 
 
Alt er nå på plass i alle registre vedr. ny styresammensetning. Gro får ansvar for å sjekke 
mulighet for vipps for lokale områder som ikke har dette.  
 
2. Program samarbeidskonferanse 
Både Kristin og Frode har bekreftet at de kommer. Det er litt usikkert om Frode kommer 
for å snakke om nyresvikt på lørdag eller søndag, men det skulle han gi en 
tilbakemelding om i løpet av kort tid. Styret tilslutter seg forslag til program med 
kommentar om at det må settes av tid til å snakke om hvordan vi skal jobbe med 
sponsing av ulike arrangementer. 
 
3. utstillinger  
Utstillingsrådet har diskutert forslag til dommere på de ulike utstillingene i 2023 og noen 
av lokalområdene har kommet med ønsker. Styret har ingen innvendinger mot rådets 
forslag og vi blir enige om at rådet starter arbeidet med å invitere dommere. Ved en glipp 
er dommere til en av spesialene i 2023 invitert uten at dommerforslaget har vært tatt opp 
i styret. Vi er enige om at det er viktig at alle dommerønsker kommer innom styret før 
dommer inviteres, men er også enige om at vi ikke hadde hatt noen innvendinger mot 
dommerønsket dersom den aktuelle saken hadde kommet innom styret. 
  
4. Oslo Dog Show - vaktfordeling stand og utstilling 
Vi diskuterer fordeling av dager på standen under Oslo Dog Show. Vi starter med rigging 
torsdag 17., trolig kl. 16.00-20-00. Messen er åpen fra 10-20 fredag, lørdag og søndag. 
Søndag er det nedrigging fra 18.20.00. Alle setter opp når det passer for dem, så lager 
Line en fordeling. Alle må regne med en dag hver.  
 
 



 

5. hva skjer i lokalavdelinger og kontaktområder 
Ingeborg har hatt en ringerunde til lokalavdelinger og kontaktområder. Informert både om 
samarbeidskonferansen og om frist for å søke utstilling. Det er kommet noen 
tilbakemeldinger fra lokale områder på at de ikke føler at de har oversikt over hva som 
skjer. Vi er enige om at vi skal være flinkere til å informere. Vi informerer tillitsvalgte på 
samarbeidskonferansen om at vi fremover vil sende ut månedlig informasjon til alle 
lokale områder med informasjon om «stort og smått».  
 

 


