Referat fra styremøte i Norsk Dalmatiner Klubb 02.03.2014
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Shona Nedungadi, Marit Hay, Kjersti S. Bakken, Åse Hansen, Unni Hennum Bergill
og Karine Yvonne Næss (måtte fratre etter behandling av sakene 38/13, 57/13 og 59/13).
Gjennomgang av forrige referat: Godkjent
Gamle saker:
SAK 11/13 DA-nytt digital
Vi har fått tilbud på et mindre opplag blader sammenlignet med det samme som har vært til
nå. Prisen per blad øker veldig når antallet går ned. Styret diskuterer om vi skal ha DA-nytt
kun digitalt i fremtiden og Årbok i papir til alle. Leder forespør om redaktør kan lage en
layout til neste DA-nytt om hvordan den digitale versjonen vil bli slik at medlemmene er
forberedt. Vi ser at det er mange fordeler med å gi ut DA-nytt digitalt. Man kan få utgaven i
farger og med mange flere bilder. Man sparer miljøet for papir og klubben for penger. Om
man vil ha den i papir-format, kan man selv skrive den ut. Styret foreslår en prøveperiode på
2 år. Om dette fører til at medlemmer melder seg ut av klubben bør vi revurdere saken.
Styret håper at årboken kan komme ajour nå. Leder tar kontakt med Tyge Greibrokk om
dette. Kanskje årboken for 2011, 2012 og 2013 kan trykkes i samme blad. Da kan vi
forhåpentligvis sende ut årbok for 2014 i første nummer i 2015. Styret stemmer over saken;
3 er for forslaget, 1 er i mot. Vedtatt. Ansvarlig: Leder. Tidsfrist: Neste styremøte.
SAK 38/13 Vakant distrikt
Distriktene Oppland og Buskerud er for tiden uten distriktsrepresentanter. Vi ønsker forslag
på gode kandidater i disse distriktene. Noen aktuelle kandidater som styret vet om vil nå bli
forespurt. Ansvarlig: Leder Frist: Neste styremøte.
SAK 57/13 Europa-utstilling 2015
Styret ønsker en oppdatering om hvordan fremdrift og status er for denne utstillingen. Unni
tar kontakt med Aase Jakobsen for å få dette. Ansvarlig: Unni Tidsfrist: Neste styremøte.
SAK 59/13 Verving av nye medlemmer
Det er mye jobb med verving av nye medlemmer og kasserer jobber nå med å få oversikt
over nye eiere av rasen i 2013. Medlemstallet for 2013 var 324 sammenliknet med 502 for
2012. Det er nå 127 av ”gamle” medlemmer som fortsatt ikke har betalt medlemskap for
2014. Kasserer har utarbeidet et brev som skal sendes med valpekjøper med informasjon om
innmelding. Styret ser på mulighetene for bedre profilering på internett. Leder tar kontakt
med webmaster om dette. Ansvarlig: Leder og kasserer. Frist: Neste styremøte.
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SAK 74/13 Diet penger
Kasserer har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for reise og diet penger i NDK. Styret
diskuterer dette videre på neste styremøte. Ansvarlig: Kasserer. Tidsfrist: Neste styremøte.
SAK 5/14 Regnskapet for 2013
Kasserer har nå fått regnskap fra de distrikt som manglet. Regnskapet er ikke ferdig ennå
grunnet sykdom. Regnskapet ferdigstilles så snart det er mulig. Ansvarlig: Kasserer. Tidsfrist:
Neste styremøte.
SAK 6/14 Budsjett og handlingsplan for 2014
Må avventes da regnskapet ikke er ferdig. Ansvarlig: Leder. Tidsfrist: Neste styremøte.
Det ble ikke tid til nye saker på dette møte.
Neste styremøte er 30.mars 2014 på Radisson Blue Hotell Gardermoen kl.15.00.

02.03.14. Sekretær Kjersti S. Bakken

2

