Referat styremøte 29.oktober 2015
Møtet ble avholdt via Google Hangout.
Alle i styret inkludert vara møtte.
1) ÅRSMØTE 2016
Etter gjennomgang av terminlistene i NKK, SKK og DKK ble dato for årsmøte satt til fredag 18.april 2016. Ane sender
info til avlsrådet samt PP.
Forslag på kandidater til valget må være valgkomiteen i hende innen 31.januar, Tor M tar kontakt med leder for
valgkomiteen slik at det blir lagt ut info om valget for neste år fra valgkomiteen. Innkallingen til årsmøtet blir utsendt
til medlemmene per e-post senest 3uker før årsmøtet.

2) SPESIALEN 2017
Spørsmål fra utstillingskomiteen om at spesialen 2017 blir avholdt 11.06.2017 (samme helg som NKK Drammen).
Dato vedtatt. Ustillingskomiteen sender søknad tl NKK.
3) ENKELTUTSTILLING TRONDHEIM 2017
Utstillingskomiteen søker om å avholde enkelutstilling for våre raser i Trondheim 02.07.2017 (Samme helg som NKK
Trondheim). Styret mangler informasjon for å fatte vedtak i saken, i henhold til økonomiske og praktiske spørsmål
knyttet til utstillingen.
Tor M følger opp dette med utstillingskomiteen og saken blir tatt opp på nytt neste styremøte. Frist for å søke NKK
om utstillingen er 1.februar 2016.

4) AVLSRÅDET
Spørsmål fra avlsrådet vedrørende representanter i avlsrådet med ikke godkjente kull, hvordan stiller styret seg til
dette? Det er så langt styret kan se ikke noe i dagens regelverk som tilsier at de med verv i avlsrådet må ha kull
godkjent av klubben, men styret oppfordrer alle med verv i klubben til å gjøre sitt ytterste for å følge NPKs etiske
regler slik de kommer til utrykk i klubbens lover, og av klubbens retningslinjer for avl og stå frem som gode
rollemodeller.
5) PINSCHERPOSTEN NR.4
Ane sender inn Nytt fra styret, annonse om Årets Hund 2015, samt informasjon om sak 9 fra årsmøtet hvor NKK`s
Sunnhetsutvalg har fattet vedtak i saken.
Line sender inn annonsering om verv til klubben.
6) TILBAKEMELDINGER TIL UTSTILLINGSKOMITEEN
Ane sender forslaget fra forrige styremøte om mulige tiltak som kan hjelpe til med å avholde utstillinger i klubben
fremover til utstillingskomiteen, da vi mangler frivillige til å hjelpe til på arrangementer.
7) FORSLAG TIL OMORGANISERING AV NPK
Saken ble tatt opp på forrige styremøte men da vi manglet en sentral person i forhold til dette ble saken utsatt.
Styret anbefaler å sette sammen en komite som kan jobbe videre med forslaget. Gry tar kontakt med sentrale
personer som var med på å fremme forslaget, samt mulige kandidater utenom styret. Komiteen bør være bestående
av alle tre rasene samt kandidater utenom styret, og styret har foreslått kandidater som Gry tar kontakt med.
8) STYRETS OPPGAVER
Alle i styret må bli flinkere til å følge opp saker samt minne hverandre på dette.
EVENTUELT
A) Ida rydder opp i administratorer på NPK sin gruppeside på Facebook, samt legger til administrator som kan hjelpe
til på siden.
B)Neste styremøte blir onsdag 2.desember kl.20.30. Styremøtet blir avholdt via Google hangout.
C)Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har på sitt møte 21.10.2015 behandlet søknad fra NPK vedrørende sak 9. fra
årsmøtet 2015 (viser til protokoll som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside) hvorpå NKK´s Sunnhetsutvalg fattet
vedtak i saken. NPK vil gjøre sitt beste for at vedtaket blir kjent for våre medlemmer og oppdrettere av rasen.
Vedtaket vil komme som et eget innlegg i Pinscherposten, hjemmesiden samt forum, samt gjentatt på klubbens sider
på Facebook, Ane følger opp dette.

