Referat Norsk Dalmatiner klubb styremøte Radisson Blu Gardermoen
17.09.16
Innkalt : Heidi Price, Nina Hedvig Eriksen, Martine Guttormsen, June Haug,
Line.C.Altberg, Siri Follaug, Trude Johansen, Jonny Moldestad, Anne Christin
Aune og Siv Merete Kindlistuen
Saksliste sendt til styret og distriktsrepresentanter.
Tilstede: Heidi Price, Nina Hedvig Eriksen, Trude Johansen, Siv Merete
Kindlistuen, Siri Follaug og Jonny Moldestad.

38/16
Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Uavsluttede saker må føres opp med gamle saksnr.
Godkjent.
39/16
Styrevedtak om hvem som har signaturrett.
Vedtak på at formann og kasserer blir signatur berettiget.Siv tar kontakt med
banken slik at kun formann og kasserer har tilgang til bank.
40/16
Styrevedtak om hvem som er prokura.
Vedtak på at formann og kasserer blir prokura.
41/16
Taushetsplikterklæring.
Alle styremedlemmer må signere på taushetserklæring for bruk av Dog
Arra.For styremedlemmer som ikke er tilstede, blir denne sendt ut via mail,
disse underskriver erklæringen og sender denne inn til NKK.
42/16
Brønnøysund registeret, hvem har tilgang til bank og bilag.

Leder og kasserer får begge tilgang til bank. Bilag sendes kasserer.Kun leder
trenger å skrive under papirer til Brønnøysund registeret.
43/16
Klubbens bankterminal.
Bankterminalen klubben leier koster 542 kr i måneden, leie avtalen løper til
2019.Styret ønsker seg ett billigere alternativ. Nina henter inn opplysninger om
andre betalingsløsninger. Frist 01.10.16
33/16
Utstillingskoordinator.
Klubben trenger ny utstillingskoordinator. Martine Guttormsen tar kontakt
med Åse Hansen for informasjon. Frist 01.11.16
35/16
Klubbens hjemmesider.
Tas opp på neste styremøte
36/16
3 dagers utstilling i Råde i 2017
Råde utstillingen 2016 gikk med 60.000 kr i overskudd. I 2017 blir det tre
dagers utstilling, og flere raser er invitert. Klubben har fått mye positiv
tilbakemelding på arrangementet. Nytt møte med NLAK og Moss Hundeklubb
angående Råde på romjuls utstillingen.
44/16
Medlemsverving
Tas opp på neste styremøte
45/16
Eventuelt.
Spørsmål fra Trine Senderud om støtte til NKK`s avlsrådskurs i januar. Styret
betaler for to/tre fra avlsrådet og to fra styret.
Forslag fra redaktør Miriam Øzger om forandring på utgivelsene av Da-nytt.
Diskusjonen blir tatt på mail. Tas opp på neste styremøte.

