
Referat fra styremøte 25.10.15 på telefon 
 
Til stede: Heidi Price, Kai Kristoffersen (falt ut før sak 55), Unni Bergill, Åse Hansen, Anne Chr. Aune 
(ref.), Line C. Altberg, 
Frafall: June Haug ble forhindret, og Martine Guttormsen kom ikke inn i telefonmøtet grunnet 
begrensning i møteoppsettet. Dette ble oppdaget når deltakerne koplet seg til møtet. 
 
SAK 47/15 Bytte av distriktsrepresentant i Bergen. Behandlet via email 07.10.15. 
Vedtak: Styret godkjenner at Martine Guttormsen overtar vervet som distriktsrepresentant i 
Hordaland etter Ruth Rabbe. DR – vervet dekker hele fylket. Styret ber om at web-redaktør retter 
dette også på nettsiden. Samtidig bes det om at info om styremedlemmene rettes. 
 
SAK 48/15 Referat fra styremøte 08.08.15 
Spesifisering SAK 46/15  
Tyge leder arbeidet med planleggingen av dommerkonferansen. Styreleder kontakter Tyge for å 
avklare planleggings - og gjennomføringsarbeidet som skal gjøres etter 1. juni 2016, og hvem som 
skal ha hovedansvar for dette.  
 
Spesifisering SAK 47/15 Utstilling i Trøndelag august 2016 
Utstillingen har Rikard ansvar for gjennom Trondheim Hundefestival. Selve jubileumsmiddagen og 
arrangementet har Heidi, Rikard, et æresmedlem og alle distrikstrepresentantene samt Anne ansvar 
for.  Anne og Heidi holder tak. Vi må avvente litt, Anne gir beskjed straks utstillingssted er avklart. 
Det er ulike alternativer; Støren Idrettspark, Jervskogen travbane/skianlegg og avstanden mellom 
disse er stor. 
 
VEDTAK: Referatet ble godkjent, med disse kommentarene til sak 46 og 47. 
 
SAK 49/15 Dommerkonferansen.  
Unni har sendt over sitt materiell til Tyge. Han skal nå revidere rasekompendiet. Han planlegger også 
konferansen. 
 
SAK 50 Lagerdugnad 
5 personer møter på dugnad 15. eller 22. november er aktuelle, helst i nærheten av Drammen. 22 
kan Heidi. 
VEDTAK: Det lages pakker for salg, det foreslås ellers at mye kan gis bort i stedet for å kastes, til nye 
DA-eiere og til alle Distriktsrepresentantene. Det kan settes frist for når lageret skal vær på et 
forsvarlig nivå. 
 
SAK 51 Regnskap/Budsjett 15 
Kai vil komme tilbake med resultater fra Ullershov og Rådeutstillingene.  Det er reklamert på noen 
regninger på Ullershov. Det har vært evalueringsmøte fra Råde, og regnskapet er gjort opp med 
NLAK. Vi har hatt noen startinvesteringer og noen utfordringer i forhold til ny plass, samt mindre 
påmeldte enn forventet. Status generelt er at økonomien er god, vi ligger bra an i forhold til budsjett. 
Kai vil sende ut økonomiske oversikter over disse arrangementene. 
 



SAK 52/15 Revidering av LP-reglement  
VEDTAK: Styret er enig i høringssvar som Line Altberg og Cecilie Bårdsen har utarbeidet og lagt frem 
på vegnet av klubben. Unni sender inn dette til NKK. 
 
SAK 53/15 Årsmøte i Drammen 2016 
Lørdag NKK 4. juni 2016. 
Innkallingen sendes med DA-nytt. Unni sjekker hvilket lokale møtet skal avholdes i.  
 
Sak 54/15 Fremtidige utstillinger, samarbeid etc. 
Når det gjelder fremtidige utstillinger i regi av styret bør dette diskuteres nå. Vi har fått forespørsel 
fra Moss hundeklubb om trippelutstilling med de. NLAK er en god samarbeidspartner, ny dreven 
leder som også stiller krav til oss.  
VEDTAK: Styret skal sette opp en forslagsliste over alle alternativer og sende ut til DR’ene. Oppfordre 
DR’ene til å avholde medlemsmøte og sende inn sine synspunkter til styret innen en fastsatt frist.  
 
SAK 55 EVENTUELT  
 
55 A) NDK’s praksis for deltakelse på utstillinger 
Skal klubben ha en åpen praksis der de som ønsker å ha med dalmatiner på utstilling får ha det 
uansett, eller en mer restriktiv praksis?  
VEDTAK: Det er flertall for at vi verner om utstillingene i Bergen og Trondheim, men åpner opp for 
andre. 
 
55 B) RASEKOMPENDIET 
Gruppen i NDK, ledet av Tyge Greibrokk har oversendt styret sine kommentarer til den engelske 
oversettelsen av den nye rasestandarden for dalmatiner. Styret mener gruppen har gjort en veldig 
god jobb. Det gjenstår noen uavklarte spørsmål, bl.a. hva uttrykket «prismehode» betyr. 
VEDTAK: Styret har hatt dette til gjennomsyn. Unni avklarer med gruppen når og hvem som sender 
dette videre til NKK.  
 
55 C) PROGRAM NKK FORSKINGSFORUM HUND 03.11.15 
VEDTAK: Den som vil delta kan få støtte til reise, mot referat. Maks 3 kan reise (tre første). 
Invitasjonen sendes til Trine, avlsrådet og medlemmene i styret. 
 
Neste styremøte 28. november i Oslo, evnt i Sandefjord? Lørdag eller søndag. Unni sjekker. 
Vi må sjekke om det er mulig at flere enn 5 kan delta i telefonkonferanser. Vi kan prøve skype? 
 
 
 


