Referat fra styremøte i Norsk Pinscherklubb
Dato: 19.03.2020 Styremøtet ble avholdt via Skype.
Tilstede: Anette, Rune, Vibeke, Gunn Marit, Jeanette, Aria og Eva

Sak 013/20 Innkalling
Godkjenning av innkalling. Enstemmig vedtatt.
Sak 014/20 Instruks for styre/utvalg i NPK
Fortsetter å jobbe med instruksene.
Klubben må ha en medlemsansvarlig og en kontaktperson for
distriktskontaktene. Valpeformidler får beskjed når nye kull er godkjent.
Sak 015/20 Jubileumshelga 31. mai – 1. juni 2020
Begynne å se på mulig helg til høsten sånn i tilfelle flytting av arrangement.
Sak 016/20 Distriktskontakter
Trenger nye distriktskontakter / spørre om de som sitter vil bli værende.
Etterlyse via facebook.
Vibeke og Anette jobber med lista, beholder distriktskontakter etter de “gamle”
fylkene.
Sak 017/20 Frivillighetsregisteret
Dette er innsendt, pr 18.03.2020 ikke oppdatert enda.
Sak 018/20 Bank / kontoer – post
Tidligere kasserer er på ferie, antar overføring av bank og post til leders adresse
blir ordnet ila uke 13.
Sak 019/20 Hjemmeside – sosiale media

Bilder – spørre medlemmene om bilder til hjemmesiden, hvilke krav til kvalitet
på bildene?
Får ikke lagt ut info på infosiden til pinscherklubben, Gunn Marit etterspør
dette.
Sak 020/20 Nye mailer
Hvem skal ha mailer?
Leder
Sekretær
Styret
Avlsråd
Utstillingskomiteen
Valgkomiteen
Valgkomite
Sak 021/20 Årets hund statutter
Skal kun endres ved årsskifte – årsmøte – en feil har skjedd. Vi lar den stå.
Kontakt med utregne før neste runde med årets hund.
Er den korrekt? Hva fungerer best?
Åpne felles chat med styret og utregnerne – Gunn Marit setter i gang.
Sak 022/20 Redaktør PP
Aria / Eva – evt utlyse blant medlemmene.
Sak 023/20 Taushetserklæring i henhold til NKKs fagsystem
Resterende må levere.
Sak 024/20 Eventuelt
Min sky for styret og avlsrådet.
Klage på oppdretter sendt til NKK – ring NKK og be om opplysninger.
Kjøpe inn NKK organisasjonshåndbok til styrets medlemmer – enstemmig
vedtatt.

