REFERAT STYRESMØTE 06.04.2021
Tilstede: Eva, Iselin, Vibeke, Amanda, Jeanette, Rune og Gunn Marit.
Sak 11/21 Godkjenning av innkalling
Innkalling enstemmig godkjent.
Sak 12/21 Gjentatte regelbrudd på NPK facebookside
Administratorer og moderatorer på siden gis mulighet til å gi advarsel 1 gang før evt.
utestengelse fra siden gjennomføres. Ved 2. advarsel vil det gjennomføres 14 dager
utestengelse. I tillegg festes reglene for siden øverst på facebooksiden.
Sak 13/21 Personlovgivning /GPDR
Samtlige i styret har gjennomført NKKs digitale organisasjonskurs, innføring i
personlovgivning/GPDR og ny som tillitsvalgt.
Vi ser også på muligheten til å gjennomføre et organisasjonskurs via nett med kursholder.
Sak 14/21 Jobben som tillitsvalgt
Settes sammen med sak 13/21. Kan nevne at vi straks er ferdige med nye instrukser til
klubbens ulike verv.
Sak 15/21 Hjemmeside
Det har vært en del forstyrrelser på forside og kull listene er ikke oppdatert. Dette har vært en
utfordring en periode pga. bygging av ny hjemmeside og oppfølging av gammel side ikke
samarbeider. Det jobbes for å få ny side ferdigstilt sånn at vi ikke havner i lignende situasjon
senere.
Sak 16/21 RS / EO RS
Kort info om RS og EO RS. Leder deltok på RS NKK og deltar på EO RS NKK 25. april
2021.

Sak 17/21 RFA-møte
RFA er raseklubbenes fellesallianse, de er et ledd som samler alle småklubbene sånn at vi får
informasjon om fordeler / ulemper ved for eksempel NKKs RS og EO RS.
NPK ønsker å fremme et forslag om at samtlige klubber likestilles med tanke på
medlemsantall og betaling til RFA. Det har tidligere vært en minstesats på 500 kr uansett
medlemsantall og for de over 500 medlemmer betales det 1 kr pr overskytende medlem. Leder
i NPK sender inn forslag til RFA om at det er ønskelig at det betales 1 kr pr medlem
uavhengig av medlemstall.
Sak 18/21 Eventuelt
-

Svar til oppdretter som fremmet forslag om inspeksjoner som en mulighet for å
kompensere utstillingskravet klubben har til kull.

På vegne av styret i NPK
Leder Gunn Marit Bertheussen

