Referat styremøte 19.11.2012 kl.1900 på Egon Storo
Tilstede: Grete, Marte, Caroline, Ane.
Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige styremøte og godkjenning av dette
-Referat godkjent.
Sak 2: Avlsrådkurs NKK 2013
- To verv fra avlsrådet blir innvilget seminaravgift til NKK sitt avlsrådskurs i januar
2013, søknadsfrist NKK 1.desember. Ane sender e-post til avlsrådet om vedtaket, og
videre søknad til NKK om hvem som skal være med.
Sak 3: Forslag fra avlsrådet
- Caroline sender e-post på vegne av styret til NKK om å åpne opp dogweb for ikke
medlemmer.
Sak 4: Avl, hund, helse 2013
- Det blir innvilget at avlsrådets medlemmer skal betale halv seminaravgift for “Avl,
hund, helse” seminaret i 2013.
Sak 5: Nettbutikk
- Nettbutikken blir godkjent, Ane bestiller to produkter og legger nettbutikken ut på nett
om produktene opprettholder ønsket kvalitet på trykk..(9-12dagers levering. )
Ane jobber videre med å få flere produkter til nettbutikken.
Sak 6: E-post til NKK vedrørende dommere
- Vi kan sende e-post til NKK med dommerønsker for våre raser.
Marte legger ut på emne på forumet hvor medlemmer kan kan poste sine ønsker. Lenke
til forumet med informasjon om dette legges også ut på NPK sin facebook side.
Sak 7: E-post til veterinærforeningen vedrørende demodex
- Caroline og Marte jobber om å sende e-post til veterinærforeningen i samarbeid med
dr. Baddaky vedr. demodex.
Eventuelt (inneholder også eventuelle vedtak fattet på e-post)
1.Handlerkurs
- Styret har godkjent nytt budsjett med inntil 12stk deltakere.
2. Til oppfølging – PDF til valpekjøpere
- Det vil bli laget en pdf som kan skrives ut fra hjemmesiden av oppdrettere i klubben.
Ane skal jobbe videre med dette i begynnelsen av 2013.
3. PP og annonsering
- Eksterne artikkelforfattere til PP får innvilget 1/3 side i svart/hvitt som annonseplass ,
pluss noen linjer som presentasjon.
4. Huldra Forlag stand på spesialen 2013
- Huldra forlag ønsker å ha stand på neste års spesial. Dette er godkjent mot at det er
plass for dette.

5. Annonseplass baksiden av PP
- Huldra forlag har fått baksiden av PP til annonsering i utgave 4-2012, og utgave 12013. For annonseringen mottar NPK tre utgaver av “Valpen flytter hjemmefra”.
6. Forslag fra medlem
- Styret har motatt forslag fra medlem med statutter for årets brukshund og årets
lydighetshund. Forslag vedtatt. Statuttene er lagt ut på klubbens forum, hjemmeside, og
blir annonsert I førstkommende PP.
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