Referat fra styremøte i Norsk Pinscherklubb.
Dato: 01.07.2020 Styremøte ble avholdt via Skype.
Tilstede: Gunn Marit, Anette, Vibeke, Jeanette, Maria, Rune og Eva
Sak 51/20 Innkalling
Godkjenning av innkalling, enstemmig vedtatt.
Sak 52/20 Pinscherspesialen
Det var 39 hunder påmeldt. Bra arrangement, stor plass og trivelig dommer.
Utstillingen er ferdig og anerkjent av NKK .
Sak 53/20 Årets Hund – alternativ
Spørre medlemmer hva de ønsker. Lage en chat med de som gjør årets hund utregninger +
styret, bli enige. Jubileumshund 2020 ?
Sak 54/20 Årets Hund rosetter 2019
Årets hund rosetter for 2019 har ikke blitt bestilt i tide, de kommer ikke før sommeren.
Dele de ut på jubileums utstillingen, de som ikke får den der- sendes pr. post.
Fra neste år deles Årets hund rosetter ut på årsmøte.
Sak 55/20 Utstyrslagring – kompensasjon
2500,- årlig kompensasjon.
Sak 56/20 Kjøring/hotell eks. når vi arrangerer utstilling
Dekke billigste reise, bil – utstyr
Nøkkelpersoner og de i utstillingskomiteen dekkes det reise for (drivstoffkostnader) + hotell
– hund. Utstillingskomiteen bestemmer hvem i komiteen reisen skal dekkes for.
V/ årsmøte dekkes billigste reise for styremedlemmer. Vara v/behov.
Sak 57/20 Endringer på hjemmeside
Webmaster har starta opp den nye siden. Mailadresser skal fungere igjen.

Sak 58/20 Godkjente kull- hjemmeside – inn med 1 ny person
Anette tar opp med avlsrådet, en person skal legge inn godkjente kull på hjemmesiden.
Sak 59/20 RS – hvem møter
Tar dette opp igjen senere.
Sak 60/20 Skredderhaugen derby – 23.08.2020
NPK’s raskeste Pinscher & Dvergpinscher ?
Premier til beste pinscher og dvergpinscher. Gunn Marit sender arrangør mail og deler på
facebooksiden.
Sak 61/20 Økonomi
Kort info fra kasserer.
Sak 62/20 Eventuelt
Belønningssystem for godkjente kull, vi skal tenke på dette til neste styremøte.
Championdiplom – få dette tilbake, i alle grener.
Kommet inn forespørsel om en dommerelev under utdanning er aktuell å bruke på bevegelig
sporprøve for klubben.
Kommet inn forslag til hederspris til medlem, styret tar det videre.

