Norsk Pinscherklubb
Møtereferat
Referent: Tor Magnus Fjetland

Møtedato: 30.april 2015

Tilstede:

Forfall:

Tor Magnus Fjetland
Funda Aylin Acar
Line Brenna
Ida Thorvaldsen
Ane Cecilie Bråten
Tor A. Jacobsen
Gry Elena H. Valhaug.

Vibeke Pettersen (vara)
Connie Holen (vara)

Sak
nr.

Beskrivelse/vedtak

Ansvarlig/tidsfrist

1

Godkjenning av innkalling:
- ingen kommentarer til innkallingen

2

Valg av ordstyrer:
- Tor Magnus Fjetland

3

Nye roller i styret etter årsmøtet:
Styret manglet sekretær og nestleder etter årsmøtet,
innvalgt:
- Nestleder; Gry Elena H. Valhaug
- Sekretær; Ane Bråten

4

Innsendt tekst til PP fra et av våre medlemmer med
Tor Magnus Fjetland sender teksten og
innhold:
informasjonen videre til PP for publisering i
- Rett etter fristen var gått ut for innsending av stoff til
etterkant av styremøtet.
forrige nummer av PP, mottok redaksjonen et innlegg fra et
av våre medlemmer som gikk direkte til angrep på NKK's
nye regelsett rundt storcert. I forkant av utgivelse ønsket
redaksjonen at styret skulle ta standpunkt til om teksten
kunne trykkes eller ikke. Leder tok kontakt med
presseansvarlig i NKK i forbindelse med dette og fikk et
motsvar som kunne trykkes i samme publikasjon ihht
gjeldende lover og regler for ytringsfrihet.
- Styret stemte for at begge innlegg kunne trykkes i PP sin
utgave nr.2/2015

5

Årets hund kåringen:
Tor Magnus Fjetland tar med styret sin uttalelse i
- i forbindelse med årets hund kåringen for 2014 var det
forbindelse med saken og kåringen generelt under
dessverre et av våre medlemmer som hadde sendt
«Nytt fra styret» i PP nr.2/2015.
påmeldingen sin til feil e-post adresse. Medlemmet ønsket
at dette likevel skulle telles opp og publiseres i PP.
- Styret har dessverre ikke mulighet til å gjøre om på dette i
ettertid selv om det er beklagelig for det aktuelle
medlemmet. Styret har derimot innført tiltak for å unngå at
lignende skal skje igjen ved å innføre påmelding i en
kortere periode og at alle som melder på skal motta en
bekreftelse per e-post om at de er påmeldt. Dette vil stå i
stauttene for kåringen av Årets Hund 2015.
I forbindelse med PP 2/2015 under «Nytt fra styret» blir det
publisert en tekst i forbindelse med dett aktuelle medlems
henvendelse.

Tor Magnus Fjetland sender inn nye opplysninger
til Brønnøysund vedrørende styret. Innhenter først
erklæringer fra samtlige.

6

Utstillingshengeren til NPK:
- i forbindelse med spesialen i fjor ble det gjort avtale med
et medlem av klubben at de skulle transportere hengeren fra
utstillingen, lagre den og transportere den tilbake til
utstillingen i 2015 mot et honorar på kr 5.000. Nylig mottok
Norsk Pinscherklubb en e-post fra ansvarlige om at de
likevel ikke fikk mulighet til å transportere hengeren til
utstillingen i år. Honoraret er utbetalt og styret må ta stilling
til hva som skal gjøres med denne saken.
- styret ser at transporten til utstillingen uansett må ordnes,
alternativene er at de som har mottatt honorar for dette må
stå til ansvar ved å enten transportere hengeren, skaffe
transport eller betale transport anskaffet av NPK.

Tor Magnus Fjetland tar dette videre til
utstillingskomiteen for vurdering, og saken vil bli
fulgt opp via styret sin gruppe på facebook etter
avklaring.

Evt. Styret foreslår å lage et nytt verv for å forenkle
1
administrasjonen og utnevner Tor A.Jacobsen som styrets
representant i utstillingskomiteen. Vervet vil ha samme
funksjon som styrets representant i avlsrådet – altså
mellomledd mellom styre og komité.
Evt. Protokollen etter årsmøtet.
Ane Bråten endrer utkastet til protokollen og
2
- i forbindelse med årsmøtet mottok årsmøtet en
sender videre til dem som skal signere.
forhåndsstemme fra et av våre medlemmer. Denne var ikke
riktig utfylt, dermed ble ikke avstemmingen gyldig under
årsmøtet. Spørsmål om den likevel skal nevnes i
protokollen.
- styret velger å protokollføre at stemmeseddelen var
mottatt.

