REFERAT STYREMØTE 16.03.2022
Tilstede: Gunn Marit, Rune, Eva, Amanda, Anita, Vita, Vibeke og Jeanette
Styremøtet ble avholdt via Teams.
Sak 14/22 Innkalling
Godkjent.
Sak 15/22 Konstituering av styret
Leder:
Gunn Marit Bertheussen (2 år)
Styremedlem: Jeanette Lauritzen (2 år)
Styremedlem: Amanda Borch Pacheco (2 år)
Styremedlem: Anita Rødland Ueland (2 år)
Styremedlem: Vita Ramanovich (1 år)
Varamedlem: Trine Hopland (1 år)
Varamedlem: Vibeke Pettersen (1 år)
Nestleder:
Eva Jeanett Hustad fortsetter som nestleder
Kasserer:
Gunn Marit Bertheussen tar over som kasserer og Vibeke Pettersen godkjenner alle
utbetalinger i samarbeid med kasserer
Sekretær:
Jeanette Lauritzen fortsetter som sekretær
Rune Monsen fortsetter som styrets representant i avlsrådet.
Rune Monsen fortsetter som styrets kontaktperson for distriktskontakter.
Sak 16/22 Saksbehandling, frister m.m.
Prosedyre for innmelding av saker for gjennomgang av styret
Saker meldes inn i forkant av hvert styremøte i styrets gruppe på Facebook eller sendes på mail til
styrets leder. Tilleggsinfo om sak må sendes sammen med innkallingen.
Frister og tiden styret har til å sette seg inn i saker
Alle innmeldte saker bør behandles innen rimelig tid vurdert ut fra sakens karakter. Ordinære saker
meldt i styrets Facebook gruppe bør bestrebes å bli behandlet innen 14 dager. Hastesaker bør
bestrebes å bli behandlet innen 5 virkedager.
Styrets kommunikasjonsplattformer
Styrets Facebookgruppe er styrets plattform for deling av viktig informasjon mellom styrets
medlemmer og saker kan meldes inn her. Deling av viktig informasjon og informasjon om saker kan
også skje på mail. Styrets messengerchat er åpen for øvrig kommunikasjon mellom
styremedlemmene. Eventuelle diskusjoner skal kun foregå i styremøter, og ikke i styrets
Facebookgruppe eller messengerchat.
Sak 17/22 Eierdata - tilgang
Styrets leder og nestleder har eierdata tilgang.
Styrets representant for avlsrådet gis eierdata tilgang for å bistå avlsrådet.

Sak 18/22 Valpeformidler
Marion Marie Monsen er innsatt som ny valpeformidler for begge raser.
Sak 19/22 Mailkonto hos NKK
NPK har fått en egen mailkonto hos NKK. Mailer til denne konto videresendes til ledermailen. Da vi
har sett at det kan forekomme avvik så har Styrets leder, nestleder og sekretær passord tilgang til
mailkontoen hos NKK sånn at flere kan logge seg inn og holde oversikten.
Sak 20/22 Eventuelt
Admin gruppa Facebooksiden
Det har kommet inn et ønske fra medlem av admingruppa om å øke kapasiteten på klubbens
Facebookside for å oppnå økt respons og kommunikasjon mellom medlemmene i admingruppa.
Anita Rødland Ueland stiller seg tilgjengelig for å tre inn i admingruppa.
Pinscherposten
Jeanette og Amanda fortsetter som redaktør og formgiver
Regnskapsfører
Reidun har sagt ja til å fortsette som regnskapsfører
Sponsorer
Ny hjemmeside mangler reklame for vår hovedsponsor Royal Canin, dette må oppdateres på
hjemmesiden.
Alle bes være på utkikk etter flere sponsorer til klubben.

