
 

STYREMØTE 20.JANUAR 
Møtet ble avholdt via Google Hangout, kl.20.30  
Alle møtte, med unntak av Vibeke (vara) som hadde meldt forfall i forkant av møtet.  
 
Sak 1: Valget 2016 
Status innkomne forslag, samt gjenvalg.  
Forslag er kommet inn fra styremedlem. Gry og Ane stiller til gjenvalg. Tor M stiller til valg 
som vara. Ane sender forslag til Ingunn om mulige representanter til verv i styret foreslått av 
styret. Vi behøver fortsatt flere representanter, spesielt til valgkomiteen og som 
revisor/vararevisor. Fristen for å sende inn forslag til valgkomiteen er 31.januar.  
 
Sak 2 : Enkeltutstilling Trondheim 2017 
Søknad om å avholde enkeltutstilling i Trondheim 2017 for klubbens raser er innvilget, og 
søknad kan sendes inn til NKK. Budsjett er sendt inn til styret og innvilget.  
Utstillingskomiteen er godt i gang med planleggingen og arbeidet med å finne frivillige til 
arrangementet er også i gang. Utstillingskomiteens leder, Caroline Hals, sender søknad til 
NKK for utstillingen.  
 
Sak 3 : Årets Hund 2016 
Ane fremmer enkelte forslag på endringer på statuttene, samt fremmer ønske om å 
opprette en egen kåring kalt Årets Allroundhund. Det blir bedt om at de som tar seg av 
utregningene lager forslag på nye statutter og sender disse til styret for godkjenning. Ane gir 
tilbakemelding.  
 
Sak 4 : Helseundersøkelse Dvergpinscher  
Helseundersøkelsen er innsendt til NMBU ved Frode Lingås, som skal gjøre korrigeringer i 
utlagt undersøkelse. Planlagt tidsestimat for ny utleggelse av helseundersøkelsen er før 
årsmøtet 1.april.  
 
Sak 5 : Varetelling 2015 - Hengeren  
Hengeren er ikke blitt talt grunnet flytting. Hengeren er per nå ikke tilgjengelig. 
Regnskapstallene må derfor beregnes ved hjelp av fjoråret. Det vil bli lagt til fotnote om 
dette i regnskapet. Hengeren må telles på nytt ved første anledning, senest før årets spesial.  
 
Sak 6 : Regnskapsfører 2016  
Tor M vil dessverre ikke ha anledning til å fortsette som regnskapsfører for Norsk 
Pinscherklubb fra og med 2016.  Vi må derfor finne en regnskapsfører som kan gjøre 
regnskapet, til forhåndsbestemt pris. Det er ønsket å holde utgiftene på regnskapsfører til 
under 8000,- eks mva per år. Tor M og Ida forhører seg med potensielle kandidater som kan 
kanskje kan bli NPK´s nye regnskapsfører.  
 
Sak 7 : Klage på oppdretter 
Utkast på e-post til oppdretter er skrevet og lagt ut for godkjenning av styret. Frist for 
tilbakemelding til styret er 1.februar. Det vil bli vurdert etter tilbakemelding om det skal tas 
kontakt med NKK vedrørende saken.  
 



SAK 8 : FORSLAG TIL OMORGANISERING AV NPK, status: 
Tor A gir tilbakemelding om at det er ønsket separate avlsråd for rasene i klubben. Styret 
sender forslag til årsmøtet basert på dette. Line starter på forslag for innsending til årsmøtet, 
ved valgkomiteen.  

Sak 9 : Forslag til sak på Årsmøte 2016 
Innkommet forslag til styret om godtgjørelse til styreleder/styre, for eventuell videre 
behandling av styret. 
 
Forslaget gjelder at styreleder får en godtgjørelse på 5.000,- etter endt periode. 
Godtgjørelsen skal avgjøres på årsmøtet om godkjent/ikke godkjent, etter endt periode. Verv 
i NPK baserer seg på frivillig innsats, men krever i perioder ekstra oppmerksomhet og denne 
godtgjørelsen kan sees på som en eventuell kompensasjon for tapt arbeidstid el. 
lignende. Det foreslås at andre verv i styret får delta gratis på det årlige arrangementet Avl, 
Hund og Helse om ønskelig. De som ønsker dette skal regnes som betalende i budsjettet til 
seminaret. Det foreslås i tillegg å finne løsning for hvordan styret felles skal kunne 
gjennomføre en sosial aktivitet sammen i løpet av en styreperiode.  

Styret stiller seg bak forslaget, Ane sender dette til valgkomiteen.  
 
Eventuelt: 
1) 22.februar er det helseseminar i regi av NKK. Seminaret er gratis og egner seg for alle som 
jobber med hundeavl: RAS-ansvarlige og avlsråd, styrer i raseklubber, oppdrettere og 
veterinærer (også studenter). Alle i styret og avlsråd blir oppfordret til å delta.  
Funda deler lenke til arrangementet på klubbens side.  
 


