
 
 

 
Referat fra styremøte i Norsk Dalmatiner Klubb 23.02.2014 
 
Sted: Telefonmøte  
Tilstede: Shona Nedungadi, Marit Hay, Kjersti S. Bakken, Åse Hansen, Karine Yvonne Næss, 
Unni Hennum Bergill. 
 
Gjennomgang av forrige referat: Godkjent 
 
Gamle saker: 
 
SAK 11/13 DA-nytt digital 
Leder har sendt en forespørsel til DA-ansvarlig angående kostnader forbundet med et 
mindre opplag blader og for å avklare hvilken avtale NDK har med posten. Hun har ikke fått 
svar. Leder forsøker igjen. Ansvarlig: Leder Frist: EN UKE 
 
24/13 Vurdere å flytte lagerplass 
Styret ønsker å ha lagerplass i nærheten av Råde Idrettspark. Nåværende lagerplass er betalt 
for hele 2014. Styret vil jobbe videre med saken til 2015. Vedtak. 
 
42/13 Ny utstillingsområde for 2015 
Det blir nytt utstillingsområde for 2015 på Råde Idrettspark. Dato for dette er 8. og 9. august 
2015, 25. og 26. juni 2016. Vi har opsjon for 2017 og 2018 også. Vedtak. 
 
48/13 Felles møte med styret, avlsrådet og dommerkomiteen 
Styret bestemmer at et slikt møte må neste styret avtale. Vedtak. 
 
55/13 Sponsing avtale med Royal Canine 
Saken avsluttes da Royal Canine ikke har tatt kontakt med oss igjen. Vedtak. 
 
SAK 73/13 Status Høstutstillingen 
Høstutstillingen 2013 gav et overskudd på kr.65.289,43,- . Styret har mottatt evaluering av 
høstutstillingen 2013 fra utstillingskomiteen ved Gunnar L. Loven og Morten Sterri (NLAK). 
Her er mange gode innspill å ta med seg videre. Vedtak. 
 
SAK 74/13 Diet penger 
Kasserer har ikke fått utarbeidet retningslinjer ennå. Tas opp på styremøte 30. mars.  
 
 
Nye saker: 
 
SAK 4/14 NKK - Ny standard for Dalmatiner 
Styret merker seg de endringer som er gjort og godkjenner den nye standarden. Avlsrådet 
ble forespurt om kommentarer, men vi fikk ingen tilbakemelding derfra. Vedtak. 
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SAK 5/14 Regnskapet for 2013 
Kasserer kan ikke legge frem resultat for 2013. Det mangler regnskap fra distrikt Oslo og 
Akershus og distrikt Buskerud. Leder purrer på gjeldende distrikts kontakter. Regnskapet for 
NDK kan ikke sendes til revisjon da det ikke blir ferdigstilt før distriktene har kommet med 
sitt regnskap.  
 
SAK 6/14 Budsjett og handlingsplan for 2014 
Må avventes da regnskapet ikke er ferdig. Tas opp på neste styremøte. 
 
SAK 7/14 Skal vi registre oss på Onlinedogshows.eu? 
Aase Jakobsen har forespurt styret om vi skal registrere oss på onlinedogshows.eu. Styret ser 
ikke hensikten med dette da det ikke er noen skandinaviske registrert der ennå. Vedtak. 
 
 
Neste møte: 2. Mars, telefonmøte kl.15.00. 
 
 
 
23.02.14. Sekretær Kjersti S. Bakken 
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