
 
 
 

Referat fra styremøtet søndag 15. februar 2015 på telefon kl.20.41-21.56. 
 
Tilstede: Unni Hennum Bergill, Kjersti S. Bakken, Kai Christoffersen og Anne Christin Aune. 
Forfall: Åse Hansen og Øyvind Brastein 
 
Gjennomgang av referat fra 10.januar 2015:  
Vedtak: Referat fra 10.januar godkjennes. 
 
Gamle saker: 
 
SAK 11/14 Europa-utstilling 2015 
Komiteen for Europa-utstillingen 2015 har hatt møte.  
Status: Aase, Ann Kristin, Åsa, Åge og Heidi sitter nå i planleggerkomiteen. 
Pris for bevertning på Ullershov er avklart, og for grilling torsdag er det ordnet med grill-mester og 
tønnegrill. Det må skaffes en som er innkjøpsansvarlig. Det er noen som har sagt ja til å bake kaker, 
men vi trenger gjerne flere bakere. Det er også behov for gavepremier.  
Royal Canin sponser utstillingen og alle andre utstillinger NDK arrangerer i 2015. 
Det er behov for å kjøpe inn mer prikkesaker, og det må utarbeides et budsjett. 
Vi trenger flere til parkeringshjelp, to personer har alt sagt ja. 
Det skal også avholdes loddsalg på utstillingen og spesialrosetter skal bestilles. 
Dommer dag 1: Hannhunder: Jürgen Rotsch. Tisper: Petra Rotsch. Dag 2 er det motsatt.  
Det er ønskelig at det gjøres en kompensasjon for høy pris på påmelding: Forslaget er at lunsjen blir 
inkludert i påmeldingsavgiften. 
Det sjekkes priser på telt siden det er mulighet for dårlig vær, og mye skal skje ute - blant annet 
grilling. Det sjekkes om Royal Canin har telt, eventuelt om klubben skal gå til innkjøp av telt til bruk 
på Rådeutstillingen. 
Aase ser etter dommergaver på Crufts (eventuelt om noen kan strikke selbuvotter?) 
 
SAK 41/14 Dogs4All 
Evaluering av deltakelse med rasestand på Dogs4All 2014 gjøres på styremøte i mars. 
Ansvarlig: Åse 
Tidsfrist: Styremøtet i mars 
 
SAK 47/14 NDK trenger ny materialforvalter 
Vi har forespurt flere aktuelle kandidater om å overta, men ingen har ønsket å ta over. 
Vedtak: Vi forespør Webmaster om å legge ut forespørsel om noen kunne tenke seg å overta på 
hjemmesiden. 
Ansvarlig: Kjersti 
Tidsfrist: Snarest 
SAK 54/14 Høstutstillingen 2014 
Evaluering av høstutstillingen blir ferdigstilt til styremøtet i mars. 
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Ansvarlig: Unni 
Tidsfrist: Styremøtet i mars 
 
SAK 55/14 Sommerutstilling i Råde 2015 
Vi har ikke funnet noen som vil arbeide med utstillingen sammen med Kai. Vi håpet at en person til 
kunne bistå Kai i planleggingen og i samarbeidsmøter med NLAK. Om noen medlemmer kunne tenke 
seg dette oppfordrer vi de til å ta kontakt med styret snarest.  
Vedtak: Vi legger ut forespørsel om å hjelpe Kai på hjemmesiden. Vi ønsker å invitere NLAK til felles 
møte 21. eller 22.mars på Gardermoen. 
Ansvarlig: Kai/Unni 
Tidsfrist: Snarest 
 
SAK 59/14 DR-møte 
Kjersti jobber med å utarbeide saksliste til DR-møtet. DR’ene forespørres om det er saker de ønsker 
at skal tas opp. Sakslisten blir ferdigstilt til styremøtet i mars. Unni forespør en bekjent om hun kan 
ha innføring i spor. Om denne ikke kan vil Kjersti forespørre Åsa om det er noen hun kjenner til i 
distriktet.  
Ansvarlig: Kjersti 
Tidsfrist: Styremøtet i mars 
 
SAK 1/2015 Regnskapsrapport for 2014 
Regnskapet for 2014 er ennå ikke avsluttet. Dette må avsluttes til styremøtet i mars da vi trenger det 
til årsmøteinnkallingen. 
Ansvarlig: Marit Hay 
Tidsfrist: 12. mars 
 
SAK 2/2015 Kontoer i DNB 
Kai overtar nå arbeidet med å få på plass kontoer til DR’ene i DnB. 
Ansvarlig: Kai 
Tidsfrist: Våren 2015 
 
SAK 3/2015 Budsjett 2015/2016 
Styret arbeider videre med budsjettet for 2015/2016. Dette blir ferdigstilt på styremøtet i mars. 
Ansvarlig: Styret/Kai 
Tidsfrist: Styremøtet i mars 
 
SAK 4/2015 Årsmøte 2015 
Styret arbeider videre med innkallingen til årsmøtet.  
Ansvarlig: Styret 
Tidsfrist: Begynnelsen av april 
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Nye saker: 
 
SAK 12/2015 NKKs 54. ordinære representantskapsmøte og dialogmøte 
NKKs 54. ordinære representantskapsmøte og dialogmøte avholdes 7-8 november og styret ønsker at 
en fra styret deltar i år. 
Vedtak: Styret må sikre seg at det sendes 1-2 representanter til dialogmøtet og 
representantskapsmøtet. 
Ansvarlig: Unni 
Tidsfrist: Høsten 2015 
 
SAK 13/2015 Forespørsel om dato og beliggenhet for Oslo Spot Show 2016 
Åsa Fagerlund har ikke bestemt dato for Oslo Spot Show 2016 ennå da det ikke skal være utstilling på 
Bjerke dette året. Det skal i stedet være NKK på Hamar 13-14.august. Åsa forespør styret om de kan 
samarbeide med Hedmark om utstilling i forbindelse med NKK Hamar, eller om styret ønsker å 
arrangere aktivitetshelg. Anne Christin foreslo å vurdere å ha et arrangement i pinsen i 2016 med 
kombinert Årsmøtet, DR-møte og utstilling. 
Vedtak: Styret har en dialog med Oslo/Akershus for å diskutere muligheten for å avholde utstilling 
høsten 2016 i forbindelse med en evt. aktivitetshelg.  
Ansvarlig: Unni 
Tidsfrist: Snarest 
 
SAK 14/2015 Forespørsel fra avlsrådet om å arrangere en dommerkonferanse 
Avlsrådet mener det er behov for å avholde en dommerkonferanse i løpet av de førstkommende 
årene. Rasen har fått ny standard og vi har de siste årene fått flere nye dommere. Videre er det svært 
lenge siden sist NDK arrangerte dommerkonferanse. Rasekompendiet er laget i henhold til den 
tidligere standarden og denne bør derfor revideres slik at det er i henhold til den nye standarden. Et 
revidert rasekompendium kan være med på å danne grunnlaget/rammen for en dommerkonferanse. 
En dommerkonferanse arrangeres av styret, dommerkomiteen og avlsrådet i felleskap.  
Vedtak: Styret ønsker å sende søknad til NKK om dommerkonferanse i 2016 samt avtale et møte 
med dommerkomiteen og avlsrådet i høst for å diskutere videre arbeid med denne saken.  
Ansvarlig: Kjersti 
Tidsfrist: Snarest 
 
SAK 15/2015 Felles møte med styret og avlsrådet i NDK 2015. 
Vedtak: Styret inviterer avlsrådet til møtet 21. eller 22.mars. Kommer an på når de kan. 
Ansvarlig: Kjersti/Unni 
Tidsfrist: Snarest 
 
 
Neste styremøte i NDK: lørdag 21. og søndag 22. mars 2015 på Kai sitt kontor i Oslo.  
Sakslisten sendes ut i begynnelsen av mars. 
 
 
15.02.15  Sekretær i NDK Kjersti S. Bakken og leder Unni H. Bergill 
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