Referat fra styremøte i NPK tirsdag 01.11.2011
Sted: Markerudlia 1, Hagan
Tilstede: Caroline, Grete, Gry, Irene, Ellinor, Odd Egil og Marte
Ikke tilstede: Vivi og Maiken
Sak 1: Referat fra forrige møte
Kommentarer til referatet:
- Det er 14 oppdrettere som har svart positivt til helseundersøkelsen, ikke 4 som det stod i referatet.
- Odd Egil må skrive informasjon om helseundersøkelsen til PP.
- Grete har snakket med Finn. Det vil ikke bli noen endringer i oppsettet før i 2012. Vi lager en felles
annonse for å sette fokus på klubben og våre tre raser.
- Gry skal søke etter annonsører til PP.
- Odd Egil skal lage lister til distriktskontaktene som han sender til Marte.
- Referat godkjent.
Sak 2: Fastsettelse for styremøter for første halvdel av 2012 og årsmøtet.
- Årsmøtet avholdes fredag 23.mars 2012. Vivi sender informasjon om dette til PP.
Styremøter:
- 24. januar
- 14. februar
- 20. mars
- 17. april
- 22. mai
- 12. juni
Sak 3: Vårens medlemsmøte
- Dette må vi komme tilbake til.
Sak 4: Dommerkompendier
- Ifølge Odd Egil holder NKK på å utvikle dommerkompendier. Vi skal prate med NKK om dette på
dialogmøte 13.november.
Sak 5: Avlsplaner
- Sylvia og Gry utarbeider for dvergpinscher. De sender så dette til de andre i avlsrådet for å hente
inspirasjon.
Sak 6: Kursoversikt
- Irene har oversikt over antall kurs i regi av NPK, samt kostnadene rundt dette. Tallene er sendt til
Vivi.
- NPK ønsker å støtte kursaktivitet.
Sak 7: Økonomi
- Styret mottok informasjon om klubbens økonomi før styremøtet.
- Gry skal sjekke med regnskapsfører hvor mye det vil koste å få kvartalsregnskap.
- Odd Egil hører med NKK om retningslinjer på klubbregnskap.
Sak 8: Budsjett
- Alle i styret skal tenke over om det er noe vi må sette på budsjettet neste år.
- Neste styremøte skal vi sette opp budsjett.

Sak 9: Rutiner for godkjenning av fakturaer/bilag
- Gry, Grete og Caroline godkjenner fakturaer/bilag.
Sak 10: Eventuelt
Sak 10.1 – Utstilling
- Styret ble enige om å arrangere en stor utstilling i 2013.
- Ellinor forhører seg om samarbeidspartnere.
- Odd Egil sjekker pris for å leie Telenor Arena.
Sak 10.2 – Valper gjennom klubben
- For å øke interessen for å søke godkjenning av kull skal godkjente kull reklameres for i PP.
Under ”nytt fra avlsrådet” skal det vies plass til godkjente planlagte og fødte kull.
Grete skriver til PP.
Sak 10.3 – Dommer til spesialen 2012
- Caroline tar kontakt med dommer.
Sak 10.4 – Bilder av våre raser på rasestandardene
- På rasestandardene på NKKs side er det bilde av kuperte hunder. Caroline tar kontakt med NKK for
å høre om en eventuell endring på dette.
Sak 10.5 – Dogs4All
- Odd Egil skaffer banner til Dogs4All
Sak 10.6 – Østerriksk pinscher
- Vi har fått henvendelse fra eiere av østerriksk pinscher som ønsker å bli en del av vår klubb.
Styret ble enige om at dette er en sak for årsmøtet.
Sak 10.7 – Søknad fra Ane Bråten om kursstøtte
- Styret ønsker å støtte rallylydighetskurs med 300 kr pr ekvipasje.

