Referat fra styremøtet lørdag 10. januar 2015 på Radisson Blu Hotell
Gardermoen kl. 13.00-16.00.
Pga. mye vind og snø var fly fra Stavanger og Trøndelag forsinket og trafikken gikk sakte på E6.
Tilstede:
Unni Hennum Bergill og Kai Christoffersen;
ankom ca. kl. 13:00
Øyvind Brastein;
ankom ca. kl. 13:30
Åse Hansen;
ankom ca. kl. 13:40
Anne Christin Aune;
ankom ca. kl. 13:45
Marit Hay (avtroppende kasserer)
ankom ca. kl. 14:00
Kai måtte reise kl. 15
Forfall:
Kjersti S. Bakken
Gjennomgang av referater fra 14. november 2014 og 22. desember 2014:
Vedtak: Begge referater ble godkjent.
Gamle saker:
SAK 11/14 Europa-utstilling 2015
Det har kommet forslag om å kjøpe inn nye rosetter til denne utstillingen.
Vedtak: Styret er positivt til dette, men ber om prisoversikt før det tas en avgjørelse på dette. Kjersti
bes sende styret informasjon om relevante priser.
SAK 21/14 Organisasjonskurs i NKK
Vedtak: Saken tas opp igjen etter årsmøtet 2015.
SAK 39/14 Aktivitetskomite NDK
Ble ikke behandlet
SAK 41/14 Dogs4All
Evaluering av deltakelse med rasestand på Dogs4All 2014.
Vedtak: Ble ikke behandlet
SAK 45/14 Brev til Wafdal
Intet nytt i saken. Vi får ikke svar på henvendelser.
Vedtak: Styret forfølger ikke saken, men avventer om det skjer noe.
SAK 47/14 NDK trenger ny materialforvalter
Ble ikke behandlet
SAK 54/14 Høstutstillingen 2014
Evaluering av høstutstillingen.
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Vedtak: Utsettes til regnskap foreligger.
SAK 56/14 Årsmøte 2015
Saksnummer utgår. Nytt saksnummer 4/2015
SAK 59/14 DR-møte
Saksliste til møtet.
Vedtak: Kjersti bes om å ta ansvar for at saksliste utarbeides, eventuelt delegerer eller samarbeider
med andre.
SAK 60/14 Aktivitetshelg på Ullershov gård helgen 1-3.mai 2015
Saksnummer utgår. Nytt saksnummer 5/15.
Nye saker:
SAK 1/2015 Regnskapsrapport for 2014
Det forelå ikke pr. 10.01.2015 noe resultatregnskap pr. 31.12.2014. Det er laget en oversikt hver
måned over saldoer på kontoer i løpet av 2014. Vi har god oversikt over lager og premier.
Vedtak: Marit Hay sluttfører årsoppgjøret for 2014 før hun avslutter arbeidet som kasserer for
klubben.
SAK 2/2015 Kontoer i DNB
Kasserer orienterte styret om pågående prosess for å opprette nye konto i DnB.
Vedtak: Kasserer fullfører prosessen så raskt som mulig mot banken, slik at DR’ene får nye kontoer i
DnB ned tilgang til nettbank.
SAK 3/2015 Budsjett 2015/2016
Styret diskuterte budsjettet for 2015/2016.
Vedtak: Saken arbeides videre med i neste styremøte.
SAK 4/2015 Årsmøte 2015
Styret diskuterte hvilke saker som skal opp til årsmøtet. Dette arbeides det videre med frem mot
neste styremøte. Forslag til saker til Årsmøtet må være poststemplet senest 28. mars. Fullstendig
innkalling blir sendt/poststemplet til alle medlemmer senest 11. april.
Vedtak: Det er et mål at innkalling til årsmøtet gjøres via DA-nytt.
SAK 5/2015 Fordeling av oppgaver i styret etter at Kai overtar vervet som kasserer
Styret gjennomgikk status for både aktivitetshelgen på Ullershov 1.-3. mai, og Rådeutstillingen 8-9.
august 15. Det vil bli utskifting av styremedlemmer i mai – de som har ansvar med utstillingene og
arrangementene må stå i oppgavene til de nye har tatt tak i dem og slik sikre god overgang mellom
gammelt og nytt styret.
Vedtak:
Følgende personer m ansvar er plassert:
Hovedansvar for utstillingen i Råde
Kai
Ansvar for å delegere oppgaver for planlegging
Kai
Ferdigstille listen over utstyr som skal skaffes og kjøpes inn
Kai
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Ansvar for Påmelding etc via DogWebArra (eller delegere dette)Åse
Parkering Råde
Hjalmar (+ en til)
Invitasjon dommere/ringpersonell
Åse/Aase
Premier
Kjersti
Skaffe en som kan samarbeide tett med Kai
Unni
Avtale møte med Lhasa Apso-klubben
Unni
Sette opp ringer og selge prikkesaker
Hjalmar
Hovedansvar for aktivitetshelgen på Ullershov
Kjersti
Påmelding til Ullershov
Anne Christin
Hovedansvar Årsmøtet
Unni
Fotokurs og parkering
Øyvind
Kurs i Rallylydighet
Hilde Ingebrigtsen
Sette opp ringer og selge prikkesaker
Hjalmar
Dommer valpeutstillingen
Kirsten Ravndal
Unni oppdaterer Kjersti om status i planleggingen i etterkant av styremøtet.
SAK 6/2015 Distrikt Nord og nye kontakter
Det er ytret ønske i fra Distrikt Nordland om at Monica Iveland som bor på Tverlandet (nær Bodø)
kan bli DK for Nordland, men i første omgang er hun kontaktperson for Bodøområdet. Aase Jakobsen
fortsetter som DK i Gruppe Nord og har ansvar for distriktsmidlene men fordeler til Iveland etter
behov.
Vedtak: Styret godkjenner forslaget, og ser på dette som et ledd i rekrutteringen nord for Trøndelag.
SAK 7/2015 Informasjon fra NKK: Vedtak på RS 2014 vedrørende stor cert for N UCH - rutiner for
praktisering
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning og legger dette ut på hjemmesiden.
SAK 8/2015 Dommervalg Trondheim hundefestival
Vedtak: Styret godkjenner dommerkomiteens innstilling til prioritering og oversender dette til
Trøndelag.
Dommerkomiteens innstilling var følgende:
1. Ligita Zake
2. Leif Ragnar Hjort
3. Lokodi Csalba Zsolt
4. Rui Oliveira
Deretter:
Svein Helgesen, Frank Christiansen, Helge W. Hagen
SAK 9/2015 NDKs priser, påmeldingsavgifter i 2015.
Det var kommet inn et forslag til styret om å beholde dagens priser når årets NDK-priser skulle
bestemmes.
Vedtak: Styret velger å følge NKK sine priser som øker med 25,- kroner til 375,- for ordinære
utstillingspåmeldinger. For valper velger styret å sette dette til 250,- for valpeshow til tross for at NKK
har øket denne til 275,-. Kjersti sender e-post til alle distriktsrepresentantene om dette.
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SAK 10/2015 NDK sine utstillinger i 2016
Styret har mottatt forespørsler fra klubber om å ha med dalmatiner i sine utstillinger.
Vedtak: NDK takker ja til alle invitasjoner bortsett fra utstillinger som holdes på samme tidspunkt
som NDKs eget arrangement i Drammen. Åse har ansvar for å svare ut dette.
SAK 11/2015 Kløvkoppen
Det har kommet en forespørsel om administreringen av Kløvkoppen fra Berner Sennen klubben.
Vedtak: Forespørselen videresendes til Nina Hedvig Eriksen. Unni
Neste styremøte i NDK: lørdag og søndag 21-22. mars 2015 i Oslo.
Sted og tid sendes ut med sakslisten i begynnelsen av mars.
Unni
Det må tas et telefonmøte i februar.
Hele styret

Møtet avsluttet kl. 17:15
10.01.15
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