Referat styremøte 18.januar
- avholdt via Google Hangout
Fulltallig styre møtte (varaer unntatt)
Sak 1: Avslag på søknad om ekstra storcert og kommende klage på vedtak
Ref sak 3 fra forrige styremøte ble det innsendt søknad NKK om ekstra storcert i
2019 i forbindelse med avholdelse av ISPU-show. Søknaden ble ikke innvilget.
Caroline har på vegne av klubben sendt inn klage på vedtaket sammen med to
andre klubber (Norsk Berner Sennenhund klubb og Norsk Schnauzer Bouvier Klubb)
til hovedstyret i NKK. Hovedstyret har møte 24. januar og vi vil få svar etter dette.
Sak 2: Utstillinger 2019
Caroline sender inn klubbens søknader for utstilling i 2019 i henhold til frist
Sak 3: Årsmøte 2018
Klubbens årsmøte i 2018 vil bli avholdt torsdag 12.april i Oslo-området.
Ane informerer om dette til webmaster og på klubbens sosiale medier, og tar kontakt
med NKK vedrørende mulig møtelokale.
Seminaret Avl,Hund og Helse blir ikke avholdt i 2018, men vil bli avholdt i 2019
samtidig med årsmøte. Tips om potensielle temaer og foredragsholdere fra styret er
gitt til styrets representant i avlsrådet.
Sak 4: Valg 2019
Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet for å finne kandidater til årets valg.
Sak 5: Klubb-artikler
Grete har mottatt e-post fra distriktskontakt vedrørende å kunne ha en
hundeførerjakke som klubb-artikkel. Ane tar kontakt med Rakkestad Yrkes og
fritidsklubb som er leverandør av klubbens klubb-artikler og spør om dette samt nytt
trykk av logoer til trykk. Fleece jakke med lommer blir nevnt som det mest
hensiktsmessige å legge til utvalget av klubb-artikler.
Sak 6: Redaktør PinscherPosten
Stine Hagen har meddelt at hun må trekke seg fra redaktør-vervet. Ane har postet
innlegg på FB og hjemmesiden. Gry tok kontakt med Fanny Wedde som kunne
tenke seg vervet. Ane tar kontakt med Stine, Linn (formgiver) og Fanny for å sette de
i kontakt med hverandre for opplæring og overgang.
Sak 7: Statutter Årets Hund
Det er mottatt forslag til endringer av Årets Hund statuttene fra Iselin Kathrin Gustad
og Funda Acar. Forslagene blir gjennomgått, og reviderte statutter og regler vil bli
postet for en siste gjennomgang på styrets side på Facebook av Ane.
De gjenstående statuttene å gå gjennom er for valp, grunnet endringer i årets
regelverk, og agility. Dette gjøres enten på FB eller neste styremøte.
Utregningene kan fremover gjøres kun per rase da klubben nå består av kun to
raser.
Sak 8: Utregnere til Årets Hund
Vi behøver nye utregnere til Årets Hund for 2018. Etter henvendelser har disse tatt
over utregningene:

Valp: Iselin Kathrin Gustad
Agility: Funda Aylin Acar
LP/rally og bruks: Veronika Nordgård
Utstilling: Caroline tar kontakt med Vivi for å høre om hun kan ta over denne.
Sak 9: Spesialen
Utstillingskomiteen informerer om at vi mangler sted å ha årets spesial. Alle bes
komme med forslag, sak fortsetter videre på styrets side på Facebook.
Det blir også vedtatt at veteraner betaler normal pris på utstillingen, men at seniorer
over 12 år kan melde på gratis. Seniorer konkurrer ikke i beste hannhund/tispeklasse.
Sak 10: Kjøpehund.no
Det vises til at det finnes ikke godkjente kull på dvergpinscher på siden
kjøpehund.no. Caroline tar opp saken i RAF, for igjen å kontakte NKK vedrørende
dette.
Sak 11: Patella-status
Caroline fremmer forslag om krav til kjent patellastatus på foreldredyr ved
registrering av dvergpinschervalper. Styret stiller seg bak forslaget og sender inn
dette til årets årsmøte.

Saker som er vedtatt mellom styremøter:
Evt.1: Logo
Det ble innsendt mange fine forslag til klubbens nye logo, hvor det ble valgt ut fire
finalister som medlemmene i klubben kunne stemme på, og dermed ble klubbens
nye logo kåret og postet på klubben sider. Vinneren mottok 1års gratis medlemskap i
klubben og alle som sendte inn forslag vil motta et lite gavekort som takk for
innsatsen.
Evt.2: Klage på oppdretter
Klubben mottok klage på oppdretter grunnet uteblitt retur av penger i forbindelse
med kjøp av pinschervalp. Klubben kan ikke involvere seg i en privat tvist, men
håper at partene kom til en rask løsning i saken.

