

Styremøte Norsk Dalmatinerklubb 19.10.19
Mjøndalshallen.

Tilstede; Heidi Price, Trude Johansen, Stine Jacobsen, Kristine Lachmann, Jonny Moldestad, Nina Eriksen og Siri Follaug.

15/19 Godkjenning av Letohall referat
Godkjent.

16/19 Regnskap/økonomi
Etter ønske fra årsmøtet er nå regnskapet til klubben flyttet til et nytt og enklere regnskapsprogram.
De største prosjektene i regnskapet får nå egne regnskap.
Styret lager nytt budsjett etter 2018/2019 resultat.

Utstillingen på Letohallen i august genererte ett overskudd på 106 564, 66 kr, noe styret ser seg veldig fornøyde med.
Momskompensasjon på 22.000 kr fra NKK er godkjent.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Klubben avventer før svar fra NKK foreligger.

2/19 Dogs4all
Styret trenger fremdeles frivillige til å stå på stand for å promotere rasen. I år får ingen klubber utstedt parkeringsbevis, klubben refunderer reelle parkeringsutgifter.

4/19 Da-nytt
Etter spørsmål fra årsmøtet hvor det var ønskelig fra mange medlemmer å få Da-nytt i papirform, har styret jobbet med å finne ut om det går an å reservere seg for papirutgaven for dem som kun ønsker seg bladet i elektronisk utgave. 
Dette blir for kostbart og vanskelig for trykkeriets ansatte, så dette er en løsning som per dags dato er vanskelig å få til.

13/9 Letohallen
Letohallen 2019 ble ett vellykket arrangement, med skryt fra både utstillere, dommere og ringpersonell. Overskuddet ble på 106 564,66 kr.

Letohallen 2020 er under planlegging, styret venter på tilbakemelding fra dommer komiteen angående dommere til utstillingen. Styret er også avhengige av medlemmer som kan stille opp og hjelpe til under utstillingen.

17/19 Utstillingskomite
Etter årsmøtets ønske har det blitt satt ned en utstillingskomite. Komiteen består av Heidi Price, Miriam Øzger og Trine Senderud. Komiteen skal arbeide for å finne en fast plass/dato for årsmøte/utstilling og oppdrettermøte for klubben.

18/19 Avlsrådet
Styret godkjenner avlsrådets og oppdrettermøtes anbefalinger angående innavlsgrad.
«Det anbefales at kombinasjonens innavlsgrad ikke overstiger 5%
(beregnet på 5 generasjoner)

For styret Siri Follaug



