Referat styremøte 15.april 2016
Møtet ble avholdt via Google Hangout.
Fremmøtte: Grete, Gry, Funda, Ida, Line, Vibeke og Ane
Ikke møtt: Tor, Caroline
Grete ble valgt som ordstyrer, Ane referent.
Sak 1: Konstitusjon av styret
Det nye styret ble konstituert, og er som følger:
Leder: Grete Høybakken
Nestleder: Caroline Hals
Kasserer, samt styrets representant i avlsrådet: Gry Elena Hernandez Valhaug
Sekretær: Ane Bråten
Medlemsansvarlig: Ida Thorvaldsen (samt Linn Palm utenfor styret)
Styremedlem: Funda Aylin Acar
Styremedlem: Line Brenna
Vara: Vibeke Pettersen
Vara: Tor M Fjetland
Ane informerer webmaster samt PP om endringene.
Sak 2: Avl, hund og helse 2016
Under årsmøtet kom det opp at påmeldingen til årets seminar ikke hadde blitt lagt ut. Informasjon
om seminaret samt innhold og påmeldingsinfo må bli sendt ut tidligere slik at vi får inn
påmeldinger.
Gry gir tilbakemelding til avlsrådet om dette.
Evt 1: Dommerendring pinscher og affenpinscher Spesialen 2016
Utstillingskomiteen informerer om at dommer Ernst Thiesen har meldt avbud grunnet sykdom.
Komiteen jobber med å finne ny dommer.
Styret ber utstillingskomiteen om å informere om dette til medlemmene fortløpende.
Evt 2: Flytte årsmøtet til Spesialen
Forslag om å flytte årsmøtet til fredag før Spesialen for å få med flere på møtet.
Grete tar opp saken med Tor M. om det står noe i veien for å ha årsmøtet senere i året.
Evt 3: Dommerelevstatus Rune Lysgaard
Motatt søknad fra NKK om dommerelevstatus. Styret er positive til at flere dommere ønsker å
utdanne seg innenfor klubbens raser og innstilling til søknaden er derfor positiv.
Evt 4: Innsending til Brønnøysundregisteret
Det nye styret må registreres i BREG.
Tor sender ut info om hva slags informasjon som skal innsendes til han for registrering.
Evt 5: Tilgang til NKK systemer, herunder Dogweb ARRA m.mer
Styremedlemmer og verv som skal ha tilgang til NKK sine systemer må sende inn skjemaet
"TAUSHETSERKLÆRING OG VILKÅR FOR BRUK" til NKK.
Ane sender ut skriv samt skjema om dette til styret.
Evt 6: Dato for nytt styremøte
Dato for neste styremøte blir satt til 19.mai kl.20.00 via Google Hangout
Møte hevet.

