Referat fra styremøte i NPK tirsdag 20. sept 2011
Martina Hansens Hospital. Dønskiveien 8 Sandvika. klokken 19.00
Tilstede: Ellinor, Odd Egil, Caroline, Gry, Grete, Vivi, Marte
1.

Juleannonse Hundesport frist 1. oktober.
- Lene bestiller dobbeltsidig annonse. Hun sender også ut en ny
påminnelse til alle oppdrettere. Det er ca 25 oppdrettere som er med på
årets annonse, mot i fjor 38.

2.

Har utstillingskomiteen kommet i gang med å sende ut forespørsel til
raseklubbene om deltakelse på utstillinger i 2013?
- Det kommer etter dobbeltutstillingen i oktober. Spesialen bør avholdes i
sammen med NKK Drammen. Kan vi få ringplass på Berskau?
- Ellinor svarer på henvendelser fra klubber som ønsker å ha med våre
raser på utstilling.

3.

Rasestanden på Dogs4All.
- Alt av bord, materiell m.m. er i orden.
- Trimmebord og affenklipping.
- Aktivitetsfilmer kan vises på skjerm. Odd Egil tar seg av dette. Vivi
etterlyser filmer på forum av hunder i aktivitet.

4.

Status på Helseundersøkelsen.
- 4 stykker har svart positivt fra dvergpinscher.
- Det bør sendes mail valpekjøpere også. Caroline og Odd Egil gjør det.
- Enighet om at vi i utgangspunktet kjører undersøkelsen på
dvergpinscher.
- Avlsrådet, styret og Else bør samles for å finne spørsmål.

5.

Finn.no – noe må endres.
- Odd Egil og Grete tar saken videre til Finn.no. Det ikke verdt prisen, slik
det er nå.

6.

Oktoberutstillingen.
- Alt er på stell.
- Det er 725 påmeldte.
- Til neste år må vi reklamere mer for utstillingen.
- Grete tar med hvite laken til premiebordet.
- BIG ringen rigges fra morgenen.

7.

Kjøp av henger.
- Det er tidligere innvilget penger til kjøp av henger. Odd Egil og Gry blir
enige. Det haster og må kjøpes snarest.

8.

Brønnøysund.
- Alle fødselsnumrene blir notert ned i dag. Underskriftene til skjema
ordnes på oktoberutstillingen. Caroline tar seg av dette.

9.

Pinscherposten.
- Linn har fremmet en del spørsmål til styret i forbindelse med
oppbygging av bladet. Styret overlater til Linn og Caroline å diskutere
dette.

10.

Reklame/annonser til PP.
- Det bør søkes etter annonsører på forumet og i bladet. Etterlyse
eventuelle frivillige til å kontakte ulike, potensielle annonsører. Det kan
også lages en liten presentasjon av klubben og bladet, som kan brukes
overfor potensielle annonsører. Det kan utarbeides pakkepriser hvis noen
ønsker å annonsere fast/flere ganger. For eksempel 1 annonse helside
farger: kr 1000,-, pakkepris 4 nummer kr 3000,- .

11.

Æresmedlemmer.
- Det er behov for gode presentasjonstekster av hvert æresmedlem til
hjemmesiden og PP nr 4/2011.
- Ellinor hører med NN om h*n kan skrive om Lulle. NN skriver om Else.
- Else har bilder fra mange år tilbake, som burde vært lagret elektronisk
mens de fortsatt eksisterer. Kaja og Marte arrangerer et besøk hos Else for
bilder.

12.

Irenes agilitykurs.
- Det søkes på skjema til Marte på vanlig måte.

13.

Økonomi.
- Gry har sendt brev til regnskapsfører, gir tilbakemelding til oss på mail
når hun får svar på hvordan vi ligger an.

14.

Distriktene.
- Odd Egil sender lister til Marte, som videresender til distriktene.
- Ulla Grudt vil være distriktskontakt for Nord-Trøndelag. Marte snakker
med Ulla, og ber henne sende en presentasjon til PP 4.

