
Referat styremøte 14.november 2017 
Møte avholdt via Google Hangout, fulltallig styre  
 
Sak 1: Affenpinscher ut av klubben 1.januar 2018  
På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at rasen affenpinscher går ut av NPK, og denne 
saken er nå også vedtatt av NKK at skal være gjeldende fra 1.januar 2018.  
I denne forbindelse må det gjøres endringer på klubbens logo og hjemmeside. Det 
vil bli arrangert konkurranse blant klubbens medlemmer om å sende inn forslag til ny 
logo, Ane skriver og poster informasjon om denne på klubbens sosiale medier.  
Ane tar også kontakt med webmastere vedrørende jobben som må gjøres der. Det 
som har vært blir stående, eksempelvis resultater fra Årets Hund og resultater fra 
utstillinger, mens det resterende vedrørende rasen affenpinscher blir fjernet fra 
hjemmesiden. Det må også lages nye bannere til sidene på FB og hjemmesiden.  
Ane tar kontakt med rosettfabrikken vedrørende klistrelapper til rosettene vi har på 
lager.  
 
Sak 2 : Raseparaden på Dogs4All  
Vi skal ha parade begge dager. Fortsatt ikke mange nok av begge raser, men målet 
er at begge kjønn / farger / raser blir vist begge dager.  
 
Sak 3 : ISPU SHOW 2019  
Norsk Schnauzer Bouvier Klubb har søkt på ISPU show 2019 og fått dette godkjent.  
Utstillingen blir avholdt i september 2019 i Stavanger-området i forbindelse med NKK 
Rogaland. De arrangerer utstillingen, men de vil gjerne ha med våre raser og litt 
hjelp fra oss. Caroline blir med NSBK på planleggingsmøter og vi vil gjerne ha med 
våre raser. Caroline søker NKK om mulighet for et ekstra stor CERT på våre raser 
dette året grunnet ISPU showet. 
 
Sak 4 : Statuttene for Årets Hund  
Statuttene for Årets Hund må ryddes opp i. Ane tar kontakt med webmasterne og 
spør om de har anledning til å samkjøre disse for utleggelse.  
 
Sak 5 : Sosial samling styret  
Avholdes etter nyttår.  
 

Saker utenom styremøte vedtatt på Facebook / per e-post i perioden:  
 

Sak 6 : Spesialen 2018 
Spesialen blir avhold i Drammen el Østlandsområdet avhengig av hvor vi får leie. Vi 
har kun behov for en ring i år. Dommer for begge raser blir Ville Meronen (Finland)  
 
Sak 7 : Rasepresentasjon Hundesport  
NKK tok kontakt med klubben vedrørende å få med rasen affenpinscher med som 
rasepresentasjon i neste Hundesport. Kort frist, men det lot seg gjøre å sette opp en 
arbeidsgruppe på kort varsel med Ingunn Axelsen som ansvarlig.  
 
Sak 8 : Juleannonse Hundesport  
Kommer på trykk i Hundesport nr.4-2017, en-sidig utgave.  
 
 


