Referat fra styremøte i NPK på Slattum 8. mars 2011
Tilstede: Grethe, Ellinor, Gry, Irene, Marte og Vivi.

1. Oppsummering fra forrige referat.
-Tilbakemeldingsfristen for den gamle distriktskontakten i Vestfold er utløpt. Og den
nye er innsatt i vervet.
- Spesialen vil bli avholdt på Hokksund Camping, samme sted som i fjor. (Se
eventuelt.)
- Medlemsmøtet med Anders Thunol-Hanssen blir utsatt til høsten i mangel på
passende helger.
- Vivi titter videre på klubbeffekter.
- Vivi lager annonse til neste PP ang. hjelp til høstens utstilling sammen med
Dobermannklubben.
2. Innkallingen til årsmøtet.
- Alt er tatt hånd om og ordnet opp i.
- Gry henter nøkkel tidligere på dagen.
- Gry ordner med Kaffe etc.
-Grethe sjekker innkomne stemmekonvolutter mot medlemsregisteret (de åpnes ikke)
3. Æresmedlemmer.
- Saken er tidligere avgjort. Det vil bli oppnevn æresmedlemmer. Ingen vil bli
oppnevnt mot sin vilje. Og styret er enige om at en eventuell utnevnelse vil foregå i
forbindelse med spesialutstillingen.
4. Blodspor kurs.
- Klubben vil avholde helgekurs i blodspor 11. og 12. juni. Irene ordner med annonse
til hjemmesiden og på forum.
5. Little Devils.
Det er full enighet i styret om at klubben fortsetter å sponse agilitylagets påmeldinger.
Klubben vil også betale for liten brystlogo på lagtrøyene.
6. Handlerkurs.
- Distrikt Trondheim har søkt om midler til å arrangere handlerkurs.
Og ønsker også at noe av overskuddet går tilbake til distriktet til innkjøp av
utstillingsbord og målestav. Søknaden er godt utarbeidet og gjennomtenkt. Dette
innvilges av styret. Bra tiltak!
Event. 1
- Det vil i forbindelse med årets spesialutstilling arrangeres familie/jubileumshelg i
Hokksund. Lørdag avholdes klubbens utstilling. Etter utstillingen vil det arrangeres
grilling. Søndagen vil det være familiedag med aktiviteter. Deltakerne må selv sørge
for booking av hytter/overnatting på campingen.
* sprint – hundeløp. * match show alle raser og blandinger er velkommen. * natursti
* barn og hund
Arbeidsoppgaver vil bli fordelt.

Event. 2
- Det mangler bilder av Beste Veteran fra årets hund i kommende PP. De må trykkes i
farger og gjøres stas på i neste nr.

