Referat fra styremøte i NPK tirsdag 10.januar 2012
Sted: Storo Storsenter
Tilstede: Caroline, Grete, Gry, Marte og Vivi
Sak 1: Gjennomgang av innkallingen til årsmøtet
Vivi hadde sendt utkast til årsberetningen til styremedlemmene før møtet. Dette ble godkjent med små
endringer. Videre ble styrets planer for 2012 bestemt.
Endelig innkalling sendes til Caroline for korrekturlesing før det går i trykken.
Sak 2: Budsjett
Siden regnskapet ikke var klart til styremøtet hadde ikke Grete og Gry mulighet til å sette opp budsjett.
Gry og Grete vil sende forslag til budsjett til styremedlemmene pr e-post når det er klart.
Styremedlemmene kom med forslag til budsjett for 2012. Det blir blant annet satt av penger til
helseundersøkelsen, økte plassutgifter til utstillingene og nummerskilt/bøtter til utstilling.
Sak 3: Frist for innsending til PP
Da vi hvert år ønsker å sende innkallingen til årsmøtet med PP, er vi nødt til å flytte manusfristen til
15.februar. Dette ble vedtatt.
Sak 4: Finn.no
Grete skal ordne fellesannonse for Norsk Pinscherklubb på Finn.no.
Sak 5: Juleannonsen i Hundesport
Gry sender e-post med betalingsinformasjon til alle som var med på juleannonsen i Hundesport.
Sak 6: Årets utstillingsoppdretter og Årets oppdretter
Styret ønsker å fortsette med Årets utstillingsoppdretter som en del av Årets hund-konkurransen.
Oppdretter må ha med minst tre hunder fra eget oppdrett for å konkurrere om Årets
utstillingsoppdretter.
Årets oppdretter skal skille seg fra Årets hund-konkurransen, da Årets utstillingsoppdretter kun gjelder
utstillingsresultater.
Marte sender på nytt forslag til regler for Årets oppdretter.
Sak 7: Avlsrådet
Sylvia Granlund valgte å trekke seg fra avlsrådet. Styret må finne en ny representant for
dvergpinscher.
Sak 8: Sponsorer til PP
Gry forhører seg med sponsorer til baksiden av PP. Vivi hører med Propac.
Sak 9: Pinschertreff til våren
Marte sender e-post til alle distriktskontaktene for å minne dem på å sende inn datoer for pinschertreff
i sitt distrikt til PP.
Sak 10: Utstillingsplass
Grete tar kontakt med Indre Østfold Hundeklubb angående utstillingsplass til spesialen.
Neste styremøte blir 14.februar 2012

