Referat fra styremøte i NPK 7.6 11
Tilstede: Caroline, Marte, Grete, Gry, Ellinor, Irene, Odd Egil og Vivi

1.

Gjennomgang av forrige møtes referat - alt OK

2.

Gaver til æresmedlemmene. - Gry sørger for innkjøp av blomster.

3.

Utestående medlemsavgifter. - Alle med registrert mailadresse har allerede fått
påminnelse. Odd Egil rydder i medlemsregisteret, og alle ubetalte fra før 2010 slettes.
Linn skriver eventuelt et notat om dette på hjemmesiden.

4.

Bør det lages ett dommerkompendium på våre raser? - Caroline snakker med DP
klubben i Sverige / SSPK. Finnes det noe tilsvarende i Sverige på Pinscher?

5.

Hvordan ligger det an med en avlsplan for rasene? - Avlsrådet vil ta utgangspunkt i
resultatene fra den kommende spørreundersøkelsen som grunn i sitt arbeid her.

6.

Bør avlsrådsmedlemmene på NKK kurs? - Ja, avlsrådet ordner med dette selv.

7.

Budsjett og regnskap så langt i år. – Alt er på stell og full kontroll.

8.

Spesialen. – Alt er under kontroll. Caroline ordner med kataloger. Det blir
dommerendring på Pinscher til Elisabeth Olsen.

9.

Planlegging av rasestanden på Dogs 4 All. – Gry ordner, mye kan gjenbrukes fra i fjor,
og vi bruker erfaringene fra i fjor til å gjøre det enda litt bedre i år.

10.

Kaffegodtgjørelse til Ellinor. - Ellinor får 200,- pr. styremøte for godtgjørelse av kaffe
etc.

11.

Mailer fra NKK – Odd Egil ønsker å få tilsendt alle kunngjøringer som kommer på
mail fra NKK.

12.

Møtedatoer for høstens styremøter.
23. august
20. september
25. oktober
22. november.

13.

Forsinket PP. – Pinscherposten er dessverre blitt en del forsinket denne gangen. Det er
tatt tak i og neste nummer er lovet med mer fortgang. Det vil også bli noe endring i
redaksjonen, da Kine Lundehagebakken har gått ut etter eget ønske.

14.

Avl Hund og Helse. – Seminaret vil bli avholdt 24. og 25. mars. Det lages en
invitasjon til hjemmesiden og neste nummer av PP, så vi allerede nå når frem til
medlemmene.

15.

Gry får laget et bankkort til klubbens konto for å lette innkjøp og nettbetalinger etc.
Kun Gry vil stå som bruker på kortet.

