
Referat fra styremøtet i Youngs gate 11, søndag 24. august 2014 kl. 10-15. 

Tilstede: Unni Hennum Bergill, Åse Hansen, Kjersti S. Bakken og Kai Christoffersen. 
Forfall: Anne Christine Aune, Ruth Rabbe og Øyvind Brastein. 

Gjennomgang av forrige referat: Godkjent. 

Møteplan 2014/2015: 
5.oktober kl.12.00 – Gardermoen. Åse bestiller rom. 
14.november etter utstilling – Gardermoen/Lillestrøm/NKK? Åse undersøker og bestiller rom. 
18.januar – Kai sitt kontor kl.11.00. 
22.mars – Kai sitt kontor kl.11.00. 

Gamle saker: 
SAK 11/14 Europa-utstilling 2015 
En liten oppdatering. Oslo Spot Show ble i år holdt på Ullershov gård i Vormsund hvor vi neste år skal 
ha spesial i forbindelse med Europa utstillingen. Det er et koselig område med god mat og hyggelig 
atmosfære. Vi vil ha anledning til å grille den ene kvelden. Invitasjonen til arrangementet med 
oversikt over priser og lignende er snart klar.  

SAK 20/14 Regnskap fra distriktene, retningslinjer og felles mal, kontoer i DnB 
Styret jobber fortsatt med utarbeidelsen av retningslinjer, mal og kontoer. 
Ansvarlig: Ruth og Øyvind. Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 21/14 Organisasjonskurs i NKK 
Unni har tatt kontakt med NKK for å få eventuelt nye datoer for organisasjonskurs, men ikke fått svar 
ennå. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 34/14 Kasserer/regnskapsfører i NDK 
Styret har mottatt henvendelse fra medlemmer i klubben som har bekymringer rundt styrets 
avgjørelse på kasserervervet. Styret takker for at engasjerte medlemmer henvender seg til oss når de 
er bekymret. Styret mener derimot å ha vurdert aspektene i deres bekymring nøye og vil holde fast 
ved vårt vedtak. Styret jobber fortsatt med utarbeidelse av retningslinjer for distriktene og kasserer 
og ansvarsfordeling. Mer informasjon kommer senere. Medlemmene som har kontaktet styret vil få 
mer utfyllende svar i e-post. Ansvarlig: Ruth Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 38/14 DA-Nytt 
Styret jobber fortsatt med å innhente priser fra ulike trykkerier, også i utlandet. Årboken vil bli 
trykket sammen med DA-nytt for å spare noe trykkeri kostnader. Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Våren 
2015. 

SAK 39/14 Utstillingskomite for Høstutstilling/Sommerutstilling på Råde 
Styret leter etter interesserte medlemmer som vil delta i en aktivitetskomite. Meld dere gjerne til Kai 
om dere er interesserte eller vil anbefale at vi kontakter noen. Vi ønsker i tillegg å rekruttere nye 
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medlemmer til å delta slik at vi har flere aktive medlemmer som kan bidra på flere områder når det 
gjelder å arrangerer ulike aktiviteter. Ansvarlig: Kai. Tidsfrist: Neste møte 

SAK 41/14 Dogs4All 
Marit Hay vil ikke være ansvarlig for Dogs4All. Åse Hansen, Åsa Fagerlund og Marius Werner kan stå 
på stand. Åse spør Kirsten om hun vil komme med noen valper. Meld dere gjerne om flere vil delta. 
Dogs4All er i år over tre dager. Unni sjekker bord/stoler til stand. Åse forespør om Hjalmar kan 
komme med prikkesaker. Ansvarlig: Åse. Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 45/14 Brev til Wafdal om vitalisering av organisasjonen 
Et brev som uttrykker vår bekymring er sendt til Wafdal. Vi har ennå ikke mottatt respons derfra. 
Ansvarlig: Unni.  

SAK 46/14 Nedgang i antall medlemmer 
Marit Hay ønsket ikke å påta seg oppgaven som medlemsverver. Styret ønsker å ta oppgaven inn i 
styret. Anne Christine Aune får oppdraget med å sende et skriv og DA-nytt til nye valpekjøpere/eiere 
som ikke er medlemmer i NDK. Restlager av DA-nytt skal derfor heretter sendes til henne. Ansvarlig: 
Anne Christine. Vedtak. 

SAK 47/14 NDK trenger ny materialforvalter 
Trude Johansen ville ikke ta over oppgaven som klubbens materialforvalter. Unni forespør derfor 
Gerd Eriksen og Robert Svingen om et samarbeid. Unni spør også Nina Eriksen om å ta over som 
kløvkopp ansvarlig. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 48/14 Medlemskontingent  
Årsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten med kr. 50,- fra 1.januar 2015. NKK er 
informert. Ansvarlig: Ruth. Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 51/14 Jubileumsbok i 2016 
Kai ønsker å utarbeide en jubileumsbok for NDK sitt 30 års jubileum i 2016. Utgiftene til denne boken 
vil kun bli trykkekostnader da Kai ikke ønsker betalt for skrivejobben. Denne boken kan vi gi som 
dommergaver og den vil kunne selges til medlemmer og andre interesserte til en egnet sum. Kai 
arbeider med å innhente mulige kostnader og stipulere mulige inntekter til Årsmøte 2015 og til 
budsjett 2015/2016. Ansvarlig: Kai. Tidsfrist: Januar 2015 

Nye saker: 

SAK 52/14 Regnskapsrapport juli 2014 
Kasserer har sendt oss et innblikk i regnskapet for juli.  Her har vi betalt blant annet forskudd for leie 
av Letohallen og Årboken 2011/2012. Til informasjon. 

SAK 53/14 Show 101 – Drammen 
Styret ønsker å takke distrikt Buskerud for et flott arrangement 1.juni i Drammen i år. Utstillingen 
gikk av stabelen uten kjente problemer. Utstillingen gikk også med kr. 6765.- i overskudd.  

SAK 54/14 Høstutstillingen 2014 
Unni kontakter Morten Sterri og de møtes snarest. De avgjør fordelingen klubbene i mellom. 
Kai kontakter medlemmer, kjente og ukjente om de kunne tenke seg å bidra i år. 
Kjersti innkaller til utstillingsmøte i NDK hos Unni etter møtet med NLAK. 
Åse har kontroll på dommere. 
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Kai kontakter Gunnar om det er gjort noen avtaler med ringsekretærer og skrivere. Deretter 
kontakter han Ellen Utsi som vi ønsker skal innhente mer personell og ha ansvaret for disse. 
Kjersti har bestilt flere rosetter. 
Så snart vi får dommerlisten helt klar, vil vi legge ut invitasjon til utstilling på alle kjente fora på 
Facebook, hjemmesiden, ta kontakt med NKK om annonse på deres hjemmeside. Ansvarlig: Styret. 
Tidsfrist: Snarest. 

SAK 55/14 Sommerutstilling i Råde 2015 
Vi ønsker et møte med NLAK straks etter høstutstillingen ang. Sommerutstillingen på Råde. Kai 
kontakter Råde IL og Moss hundeklubb ang. utstyr de evt. har som vi kan låne/leie, eller for å få en 
oversikt over hva slags utstyr vi trenger å kjøpe inn. 

SAK 56/14 Årsmøte 2015 
Styret ønsker å gjennomføre Årsmøtet lørdag 2.mai i 2015 på Ullershov gård i Vormsund, etter en 
valpe og unghundskue på samme sted. Vi vil bruke helgen 1-3 mai til DR-møte, Årsmøte, sosial 
samling og innføring i enkelte aktiviteter for hund og eier. Unni kontakter Ullershov gård for å høre 
om de er ledige. Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Januar 2015. 

SAK 57/14 Nye medlemmer i dommerkomiteen 
Det var behov for nye medlemmer i dommerkomiteen. Karine Yvonne Næss ble forespurt og takket 
ja. Komiteen består nå av Aase Jakobsen, Åse Hansen, Karine Yvonne Næss og Ann Kristin Diskerud. 
Ann Kristin ønsker for øvrig og trekke seg og styret foreslår Helle Høie som nytt medlem. Åse Hansen 
forespør Helle. Ansvarlig: Åse. Tidsfrist: Neste møte.  

SAK 58/14 Vakante distrikt 
Nord-Rogaland distrikt mangler DR. Styret kjenner ikke til kandidater i dette distriktet. Vi legger ut 
forespørsel på hjemmesiden vår og på Facebook. Ansvarlig: Øyvind. Tidsfrist: Neste møte.  

SAK 59/14 DR-møte 
Styret ønsker å avholde DR-møte fredag 1.mai på Ullershov gård i Vormsund dersom plassen er ledig. 
Det vil være møte som inneholder blant annet innføring i enkelt spor-trening. Etter møte vil det være 
felles middag for Styret og DR. DR må selv bekoste reise og opphold, klubben bekoster lunsj, middag 
og aktiviteter. Om distriktet ikke har midler, kan DR søke styret om hjelp. Mer informasjon kommer 
senere. Vedtak. Ansvarlig: Øyvind og Unni. Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 60/14 Aktivitetshelg på Ullershov gård helgen 1. - 3. mai 2015 
Jamfør SAK 56/14 og 59/14 ønsker styret en helg som inneholder flere aktiviteter for medlemmer i 
klubben. 1. mai vil det være DR-møte. Lørdag 2.mai vil vi arrangere valpe og unghundskue i forkant 
av Årsmøte. For barna vil vi lage en natursti som de kan gå når årsmøte holdes. På kvelden vil det 
være felles middag på gården, med mulighet for overnatting for de som ønsker. Søndag 3 .mai etter 
frokost vil vi ha en innføring i Rallylydighet som er en morsom aktivitet for hund og eier. Vi håper at 
flere vil delta med hele familien. Mer informasjon kommer senere. Vedtak. Ansvarlig: Styret. 
Tidsfrist: Neste møte. 

SAK 61/14 Informasjon fra NKK – Status om IT-satsningen 
Vi har fått en statusrapport fra NKK om IT-satsningen til orientering. 

SAK 62/14 NKKs 53. ordinære representantskapsmøte 
NKKs 53. ordinære representantskapsmøte avholdes på Gardermoen 8. - 9. november. Dialogmøte er 
8.november samme sted. Ingen i styret kan møte. Unni forespør Aase Jakobsen om å delta på vegne 
av NDK og om hun kan referere på styremøte i november. Vedtak. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Neste 
møte. 
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SAK 63/14 Momsrefusjon 
Kasserer Marit Hay har laget ferdig skjema som må sendes NKK for å få momsrefusjon. Alle i styret 
signerer og sender til avtalt utsatt frist. Vedtak. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: Snarest.  

SAK 64/14 Diplom til hedersmedlemmer 
De to nye hedersmedlemmene i klubben skal få diplom på Høstutstillingen. Ansvarlig: Unni. Tidsfrist: 
Høstutstillingen. Vedtak. UNNI snakker med Trude.  

SAK 65/14 Oslo Pet Show i Telenor Arena 
I september arrangeres Oslo Pet Show i Telenor Arena og NDK har blitt forespurt om å stille opp for å 
vise frem rasen vår. På grunn av dårlig tid velger styret å avlså i år men er positive til neste år. 
Vedtak. 

Neste styremøte i NDK: 5.oktober 2014 kl.12.00 på Radisson Gardermoen. 

25.08.14 Sekretær i NDK Kjersti S Bakken 
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