
 
 

Referat styremøte i Norsk Dalmatiner Klubb 
 
Tid: Lørdag: 08. August 2015, kl. 16.00 
Sted: Heidi’s campingvogn, Råde 
 
 
Innkalt: Unni Hennum Bergill, Heidi Price, Åse Hansen, Kai Christoffersen, Anne Christin 
Aune, June Haug, Line C Altberg og Martine Guttormsen   
 
Saksliste er sendt til: Styret og distriktsrepresentantene; Trude Johansen, Aase Jakobsen, 
Tone Moen, Åsa Fagerlund, June Haug, Martine Guttormsen, Hege Ertvåg, Rikard Ottesen.  
Tilstede: Heidi, Åse, June, Line og Unni 
Forfall: Kai, Anne Christin, Martine 
 
Saksliste: 
Sak 44/15 Vara til representantskapsmøtet i NKKs 54. ordinære 
representantskapsmøte på Quality Airport Hotel, Gardermoen, lørdag 7. november og 
søndag 8 november fra kl. 0900 til møtets slutt.  
Vedtak: Line Altberg velges som vara for Unni Hennum Bergill 
 
Sak 45/15 Godkjenning av referat fra styremøtet i Drammen 6. juni 2015 
Følgende endring gjøres: Sak 34/15 Avklaring OK, Martine sitter i utstillingskomiteen.  
Styret godkjenner referatet. 
 
Sak 46/15 Arrangementskomite for dommerkonferanse 2017 
Aase Jacobsen og Trine Senderud deltar som leder av henholdsvis dommerkomiteen og 
avlrådet. Styret utfordrer resten av gruppen som jobber med rasekompendiet til å delta i 
komiteen: Tyge, Helle, Miriam og Silje forespørres. 
 
 
Sak 47/15 Arrangementskomite for 30 års jubileumsarrangement, utstilling, 
beskrivningstreff i Trondheim (hundefestivalen) 27-28 aug.2016. 
Forespørres: Anne Christin, Heidi og Richard. Ett æresmedlem bør delta i planleggingen, 
og alle distriktsrepresentantene må spørres. Richard og et æresmedlem samt 
distriktsrepresentantene spørres. 
 
 
Sak 48/15 Utstillingskomite for Rådeutstillingen 25-26. juni 2106 
Vedtatt: Heidi, Kai og June sitter i arrangementskomiteen for utstillingen.  
(Heidi er med på planlegging men kan ikke være med under utstillingen.) 
 
De som melder seg frivillig til tjeneste skal få oppgaver og inkluderes.   
Komiteen bør ikke være stor, men de som forespørres må forberede seg på å bidra 
aktivt og delta på utstillingen.  Styret oppfordrer til at distriktsrepresentantene i fylkene 
deltar.  



Sak 49/15 Komite for planlegging/forberedelser av årsmøtet 2016. 
Unni ansvarlig for forespørsler 
 
Sak 50/15 Umiddelbar evaluering av Rådeutstillingen 2015 
 -Mer penger å hente i kiosk, vurdere kioskkomite for neste år. 
 -Premie i barn og hund: Bamser er veldig populært. Premiering 1-4 med rosetter der 
det står og resten får 5.plass.  
 -Salg av Execellent sløyfer. 
 -Pokaler i alle størrelser som premier.  
 -De som har sagt de skal stille opp MÅ stille, og ha god grunn for ikke å bidra eller utebli 
fra utstillingen.   
 -Få ordnet så de som stiller hund ikke krasjer i den mest hektiske tiden da det trengs 
mest hjelp. 
 
Sak 51/15 Oppsummering og diskusjon om nye saker og møteplan ut året og 
starten på 2016. 
Prøver å få til et telefonstyremøte men det må passe for alle, helst utgangen av august. 
Videre planlegging av møter da. 
 
Sak 52/15 Eventuelt 
Revisjon av Lp reglement. 
Vedtak: Line snakker med Bårdsen og går igjennom reglement og evt. endringer der, 
innen høringsfristen 25. oktober.  
 
 
 
 
 


