PROTOKOLL
Styremøte i NBHK
Dato:

6.6.2011 Kl. 18:00

Sted:

Konferanse via Skype

Innkalt:

Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Lillian Mogen, Hege Sky
Mokkelbost, Anne Herseth, Magne Gryttingslien

Tilstede:

Anne Kathrine Berner, Kine Rustand, Hege Sky Mokkelbost, Anne
Herseth, Magne Gryttingslien

Fraværende:

Lillian Mogen

Referent:

Kine Rustand

Behandlede saker
11.8.1

Protokoll
Protokollen fra styremøte #7, 26.5.2011 ble godkjent.

11.8.2

Siste gjennomgang av jobbene
Prioritetsliste og oppdatert arbeidsliste til rasespesialen er sendt
ut. Alle vet hva de skal gjøre, både i forkant og på søndag.

11.8.3

Delegering av de siste oppgavene
Kine kjøper gaver til skriver og ringsekretær. Trine har ordnet
dommergave. Lillian ordner med lodd.

11.8.4

Ankomsttider til Sanngrund
Trine og Kine regner med å være på plassen tidlig ettermiddag
fredag 10.6.2011.

11.8.5

Annonse i bladet for enkeltresultat
Styret er enige om at innsendte enkeltresultater for publisering i
medlemsbladet skal regnes på lik linje med annonsering og skal
faktureres deretter. Dette fordi kostnadene med å produsere
bladet øker i takt med sideantall osv.
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Eventuelt
-

-

-

-

Påpeke viktigheten av Patella-registrering i NKKs DogWeb.
Styret vil prøve å få i gang en diskusjon rundt dette på
søndagens medlemsmøte på rasespesialen, samt andre
problemer i avlen av havanais. Det skal ha blitt fremmet
forslag om registrering av patella i NKKs Dogweb, Hege
videresender mailen til resten av styret.
Oppfølging av ikke betalte medlemmer (forslaget berodde
på en misforståelse som raskt ble klart opp ang. interne
mail NBHK mottar fra NKK)
Oppfølging av FINN.no og på siden vår. FINN.no er vi i gang
med å ordne en avtale med og håper å komme i gang med
å bruke NBHK som en paraply for alle våre medlemmer
som vil annonsere på FINN.no (Avlen skal selvfølgelig følge
NBHKs og NKKs retningslinjer for avl for å kunne bli
publisert via NBHK).
Medlemskap registrert av oppdretter ikke registrert. Dette
ble ordnet øyeblikkelig.

Styremøtet ble avbrutt av lynnedslag i leders nærområde, all internettforbindelse
forsvant. Dette blir derfor en kort oppsummering av det vi rakk å diskutere.
Oslo, 7.6.2011

Anne Kathrine Berner

Kine Rustand

Hege Sky Mokkelbost

Lillian Mogen

Anne Herseth
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