
 
 
 

Referat fra styremøtet på telefon, søndag 5. oktober 2014 kl. 12-15. 
 
Tilstede: Unni Hennum Bergill, Åse Hansen, Kjersti S. Bakken og Anne Christin Aune. 
Forfall: Kai Christoffersen, Øyvind Brastein. 
 
Gjennomgang av forrige referat: Godkjent. 
 
Gamle saker: 
SAK 11/14 Europa-utstilling 2015 
En liten oppdatering. Komiteen holder på med å lage en invitasjon fortsatt. Prisene er ikke helt klare 
ennå. Mer informasjon kommer. 
 
SAK 20/14 Regnskap fra distriktene, retningslinjer og felles mal, kontoer i DnB 
Kasserer Marit Hay er i kontakt med DnB om opprettelse av kontoer til hvert distrikt. Vi ønsker at 
Marit og Øyvind samarbeider om et utkast til retningslinjer for regnskapet til distriktene og en felles 
mal for dette. Vi vil også utarbeide en slags stillingsbeskrivelse for distriktsrepresentanten. Anne 
Christin utarbeider et utkast til dette og samarbeider med Øyvind videre om dette. Ansvarlig: Øyvind, 
Anne Christin og Marit Hay. Tidsfrist: Neste møte. 
 
SAK 21/14 Organisasjonskurs i NKK 
Unni har tatt kontakt med NKK for å få eventuelt nye datoer for organisasjonskurs. Neste kurs er i 
slutten av november i Bodø. Vi avventer til det er nye kurs på Østlandet eller i Trøndelag. Ansvarlig: 
Unni. Tidsfrist: Vår 2015. 
 
SAK 34/14 Kasserer/regnskapsfører i NDK 
Styret ønsker at kasserer i år fører regnskapet etter NKK modellen. Dette skal diskuteres med 
kasserer. Vi ønsker og å forespørre kassere om å utarbeidet et utkast til en arbeidsbeskrivelse av 
kasserers oppgaver i NDK. Dette for å synliggjøre det arbeidet kasserer gjør, samt at det skal være 
enklere å sette seg inn i arbeidet for nye kasserer i fremtiden. Vedtak. Ansvarlig: Styret og kasserer. 
Tidsfrist: Januar 2015. 
 
SAK 38/14 DA-Nytt 
Vi ligger godt i forhold til budsjett på DA-nytt. Utgave 2/3 kommer snart og utgave 4 vil komme 
sammen med årbok før jul. Ansvarlig: Styret. 
 
SAK 39/14 Aktivitetskomite NDK 
Styret leter fortsatt etter interesserte medlemmer som vil delta i en aktivitetskomite. Styret 
oppfordrer medlemmer til å kontakte styret, dersom man ønsker  være med i klubbarbeid. Vi vil 
henvende oss til distriktene for å få flere aktive medlemmer fra distriktene som medhjelpere på 
utstillinger og lignende. Vi vurderer også å sende ut e-post til alle medlemmer hvor vi beskriver hva vi 
trenger hjelp til og forsøker å rekruttere medhjelpere. Ansvarlig: Kai. Tidsfrist: Neste møte. 
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SAK 41/14 Dogs4All 
Åse Hansen flyr nedover og blir hele helgen som ansvarlig for standen. Åsa Fagerlund og Marius 
Werner skal stå på stand sammen med Aase Jakobsen og Kai. Unni har roll-ups bord og stoler, Åsa 
har projektor, filmen har Marit, PC? 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 47/14 NDK trenger ny materialforvalter 
Nina Eriksen vil ta over som kløvkopp ansvarlig. Vi har derimot ikke funnet noen som ønsker å overta 
som materialforvalter og lageransvarlig. Vi fortsetter å forespørre medlemmer. Ansvarlig: Unni. 
Tidsfrist: Neste møte. 
 
SAK 51/14 Jubileumsbok i 2016 
Kai skulle innhente mulige kostnader og stipulere mulige inntekter til Årsmøte 2015 og til budsjett 
2015/2016. Siden han ikke deltok på styremøte ble ikke denne saken behandlet. Ansvarlig: Kai. 
Tidsfrist: Januar 2015 
 
SAK 54/14 Høstutstillingen 2014 
Her begynner ting å falle på plass. Det har blitt avholdt utstillingsmøte i Oslo og samarbeidet med 
NLAK har fungert bra. Vi mangler et par personer til å være med å rydde søndagen. Vi håper at noen 
medlemmer melder sin interesse. Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Snarest. 
 
SAK 55/14 Sommerutstilling i Råde 2015 
Det må opprettes en arbeidsgruppe innen 14.11 for denne utstillingen.  
Ansvarlig: Kai. Tidsfrist: Neste møte. 
 
SAK 56/14 Årsmøte 2015 
Vi har holdt av Ullershov gård i Vormsund til Årsmøtet lørdag 2.mai i 2015. Kunngjøring vil komme i 
DA-nytt. Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Januar 2015. 
 
SAK 57/14 Nye medlemmer i dommerkomiteen 
Komiteen består nå av Aase Jakobsen, Åse Hansen og Karine Yvonne Næss. Styret har forespurt Helle 
Høie som nytt medlem. Hun ønsket ikke å takke ja i denne omgang. Styret vil nå se på komiteens 
oppgave i fremtiden jamfør sak 68/14. Vedtak.  
 
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. Distrikt Trøndelag får ny DR fra årsskifte; Hanna L. 
Laumann fra 1/7-15. Richard Ottesen er vikar frem til Hanna kan overta fra 1/1 til 30/6. Ansvarlig: 
Kjersti og Øyvind. Tidsfrist: Neste møte.  
 
SAK 59/14 DR-møte 
Styret skal avholde DR-møte fredag 1.mai på Ullershov gård i Vormsund. Kunngjøring kommer i siste 
nummer av DA-nytt i 2014. Innkalling vil komme til DRene i løpet av våren. Vedtak. Ansvarlig: Øyvind 
og Unni. Tidsfrist: Neste møte. 
 
 
SAK 60/14 Aktivitetshelg på Ullershov gård helgen 1-3.mai 2015 
Det vil bli arrangert en aktivitetshelg for medlemmer i klubben 1-3. mai. Kunngjøring kommer i siste 
nummer av DA-nytt i 2014. Vedtak. Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Neste møte. 
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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. Aase Jakobsen skal delta på vegne av NDK. Vi har 
fått saksliste for møte og ønsker å be Aase stemme for; 

• Å beholde tidligere ordning med store og små cert. 
• En digital utgave av Hundesport. 
• Å utrede medlemskapet i FCI. 

 Vedtak.  
 
Nye saker: 
 
SAK 67/14 Regnskapsrapport januar-september 2014 
Marit har sendt oss utdrag av foreløpig regnskap for i år. Vi har færre inntekter enn budsjettert 
foreløpig. Det innebærer blant annet ca. kr. 8.000.- mindre i inntekter fra medlemskontingenter. Vi 
har hatt en annonse i hundesport om vår valpeformidling. Denne var ikke tatt med i budsjettet og 
styret ønsker å si opp denne annonseringen. Vi håper at Høstutstillingen vil gi oss nok overskudd til å 
dekke det foreløpige underskuddet av driften. Ellers er det ingen overskridelser av utgifter i forhold 
til budsjettet. 
 
SAK 68/14 Innkommet sak om dommerkomiteen 
Etter endringer i sammensetningen av dommerkomiteen er det et behov for å vurdere 
organiseringen og oppgavene til komiteen på nytt. Styret vil i samarbeid med komiteen og klubbens 
distriktsrepresentanter gjennomgå mandatet for dommerkomiteen. Vi ønsker at dommerkomiteen 
gjenopptar oppgaven med å finne dommere til klubbens Sommerutstilling på Råde i 2015 og 2016. 
Om komiteen skal ha et fjerde medlem, ønsker styret at det er styrets representant som er den uten 
stemmerett. Ansvarlig: Styret. Tidsfrist: Vår 2015. 
 
SAK 69/14 Avklare nye roller i styret etter at styremedlem trakk seg 
Styret er nå konstituert slik: 
Leder: Unni H. Bergill 
Nestleder, styrets representant i dommerkomiteen og utstillingskoordinator: Åse Hansen 
Medlem, sekretær og styrets representant i avlsrådet: Kjersti S. Bakken  
Medlem og styrets utstillingsansvarlige: Kai Christoffersen 
Medlem og verveansvarlig: Anne Christin Aune 
Varamedlem og distriktsrepresentantenes kontakt: Øyvind Brastein 
Kasserer utenom styret: Marit Hay 
 
SAK 70/14 Det er halv pris på medlemskap i NKK fra 1.september 
Informasjon fra NKK.  
 
SAK 71/14 Ny hjemmeside 
Styret ønsker fortgang i arbeidet med ny hjemmeside. Øyvind tar kontakt med Aase og Miriam 
angående dette. Ansvarlig: Øyvind. Tidsfrist: Neste styremøte.  
 
 
Neste styremøte i NDK: 14.november 2014 kl.18.00 på Thon Hotell Arena Lillestrøm. 
 
06.10.14 Sekretær i NDK Kjersti S Bakken 
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