Styremøte 2.februar,
avholdt via Google Hangout. Varaer ikke tilstede.
Møteleder:
Referent: Ane
Sak 1: NKK Drammen 2017 er flyttet til Oslo
- Da vi avholder Spesialen samme helg som NKK Drammen (nå Oslo) undersøkes det hvorvidt vi
kan flytte denne fra Drammen til Oslo. Kontrakten med Solberghallen er bindende, og eneste
måten å komme ut av denne på er ved å finne noen andre som kan overta leien. Caroline
undersøker med puddelklubben om de ønsker å overta leie av Solberghallen, og Ane sjekker
med OODK om vi kan leie deres gressbaner på Brekke i Oslo.
Sak 2 : Støtte til seminaret
- Støtte til seminaret godkjent med 6000,- Hvis det vil vise seg å være aktuelt med mer i støtte
kan avlsrådet søke om dette for å holde påmeldingsavgiften til seminaret så lavt som mulig slik at
flest mulig deltar på seminaret.
Sak 3: Økte priser på medlemstjenester i NKK
- vil bli tatt opp på senere tidspunkt i RFA
Sak 4 : Revidering av statutter Årets Hund
- utsatt til neste styremøte
Sak 5 : Årsmøte og seminar
- Innkallingen må sendes ut til medlemmene per e-post senest 3 uker årsmøtet. Gry gir
regnskapsfører beskjed i henhold til frister. De som stiller til valg og evt ikke har anledning til å
møte på årsmøtet bes sendes inn en liten tekst om seg selv som kan følge innkallingen.
- Programmet til seminaret er straks klart og vil bli avholdt på Haraldsheim, Oslo.
Sak 6: Visma som regnskapsprogram for klubben
- Regnskapsfører har spurt om det kan investeres i et regnskapsprogram i Visma, dette har en
kostnad på 149,- per mnd. Regnskapsfører har selv testet programmet over en lengre periode
Søknad godkjent, Gry gir beskjed til regnskapsfører
Sak 7 : Gjennomgang av forslag mottatt til årsmøte
- Det er tre innkomne forslag til årsmøtet, disse vil følge innkallingen til årsmøtet.
Sak 8: Helseundersøkelsen, status
- Gjentatte e-poster er sendt Frode Lingaas ved NMBU. Funda vil forsøke å ta telefonisk kontakt
med Frode fremover slik at vi kan motte den endelige helseundersøkelsen.
Eventuelt:
Sak 9 : Hjemmesiden
- Det ønskes gjennomgang og oppdatering av hjemmesiden, samt at endringer og nyheter vil bli
lenket til via forsiden.
Grete vil ta kontakt med webmastere samt Fanny Wedde da hun tidligere har sagt seg behjelpelig
til å hjelpe til med hjemmesiden via e-post.
Behandlet siden forrige styremøte:
Sak 10: Utstillinger fremover
- Det er søkt NKK om spesial 2018, utstilling Trondheim vil bli vurdert 2019 etter evaluering av
avholdt utstilling Trondheim 2017
Sak 11: Frist søknad om utstillinger 2018
- Brev sendt NKK i samarbeid med RFA
Sak 12 : Revidering av regelverk
- Høringsutkast sendt NKK i forbindelse med revidering av regelverket for rallylydiget
Sak 13 : Revidering av tekst om affenpinscher til kjøpehund.no / NKK
- gjennomført i samarbeid med oppdrettere av affenpinscher
Sak 14 : NPK medlem av Genomia
- NPK er blitt medlem av Genomia, et gen-labratorium som gjennomfører DNA-resultater blant
annet på hund. Grunnet dette får medlemmer av NPK 10% reduksjon ved kjøp hos disse.

Sak 15 : Rasestand NPK Lillestrøm
- avholdt med stort hell, takket være mange frivillige som stilte opp. Det var mange som besøkte
klubbens stand denne helgen, og flere fikk anledning til å hilse på et eksemplar eller to. Det var
også hengt opp mange nye bilder på standen for anledningen samt at vi hadde mange
informasjonsbrosjyrer å gi ut om rasene.
Sak 16 : Ny regnskapsfører
- Reidun Wisting-Myhre er ny regnskapsfører for NPK
Sak 17: Valpeformidler pinscher
Cesilie Gran har tredd av som valpeformidler på pinscher, Line Brenna trer inn som midlertidig
valpeformidler på rasen.

