PROTOKOLL # 5
Styremøte i NBHK
Dato: 16.09.2014
Sted: Skype
Innkalt: Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård, Hege Sky
Mokkelbost, Runi Merete Solbakken Gezer
Tilstede: Elin Isaksen, Frøydis Monsen, Anniken Bille, Elisabeth Bolsgård
Fraværende: Runi Merethe Solbakken Gezer, Hege Sky Mokkelbost
Referent: Elin Isaksen

Behandlede saker
år.møtenr.sak

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og saksliste godkjent med kommentar om at kom
styremedlemmene i hende for seint.

16/2014

Fordeling av oppgaver
Styret har gjennomgått fordeling av arbeidsoppgaver i styret. For det
første er styret vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er
tilstede. Det betyr at styremøter kan gjennomføres, selv om leder ikke
kan være tilstede.
Webmaster: Siren Næs trer inn vikar i Line Sørensens fravær.
Nytt medlem til avlsrådet: styret har forslag på en kandidat med den
faglige tyngden som vil være positivt for avlsrådets arbeid. Avlsrådet
retter en forespørsel.
Avlsrådet bør bruke hjemmesiden aktivt og legge ut protokoller og
annet aktuelt stoff.
Elisabeth Bolsgård går inn som 2.disponent til klubbens konto og
fungerer som kasserer.
Neste års Årsmøte blir i Bergen 11.04.15. Redaktør setter frist for
julenummer som samsvarer med fristene til Årsmøtet.
Det må avklares med NKK, hva som skal gjøres i forhold til valgkomite.
Elin kontakter Dagny Wangensteen.
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Styret har booket rom til spesialen i 2015.
17/2014

Regnskap
Regnskap godkjennes og styret tar til etterretning kommentarene i
rapporten. Vi gjør litt stas på Brith-Marit som har tatt på seg denne
jobben for klubben.

18/2014

Dogs4all
Infoheftet må lages (Frøydis ansvarlig).
Vi legger det ut på nett til nedlasting, og trykker opp noen eksemplarer
til Dogs4all. Heftet må være klart seinest 5.november.
Elisabeth har forsøkt å få tak i den Cubanske ambassaden for å få tak i
et cubansk flagg. Det har ikke vært mulig, så derfor bestiller Elisabeth et
flagg på nett.
Pepperkaker og gløgg slik vi gjorde i fjor. Dette var en stor suksess for
alle utstillere rundt ringen.

19/2014

Tillatelse for utstillinger 2015
Vi gir generell tillatelse for rasens deltakelse i 2015, med unntak av
klubbens rasespesial 2015. Elin sender ut.

20/2014

Disiplinærsak
Styret stiller seg bak utformingen og brevet sendes rekommandert til
medlemmet.

21/2014

Mestvinnerlisten
Gjennomgangen av reglene for mestvennerlisten skal være klar for å
meldes inn til sak til Årsmøtet 2015. Det betyr at arbeidet med forslag
til nye regler for Mestvinnerlisten må komme i gang før utgangen av
oktober. Siren har ansvar for komiteen.

22/2014

Dommerbytte rasespesialen
Vi beholder dommer som vi hadde bestilt i utgangspunktet. Vi prøver å
booke den alternative dommeren for rasespesialen i 2016.
Utstillingskomiteen bestiller dommer for 2016.
Nytt styremøte
Vi tar et nytt styremøte tirdag 30.09.14.

Møtet ble avsluttet (21.10)
skype, (16.09.2014)
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Elin Isaksen

Frøydis Monsen

Anniken Bille

Elisabeth Bolsgård
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