
Referat styremøte NDK 24.06
Oslo/Teams

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

4/20 Godkjenning av forrige møtes referat .
-Godkjent

13/19 Letohall utstillingen august 2020
Utstillingen avholdes med stort fokus på retningslinjene fra FHI. Dette krever 
mye av oss som arrangør og vi har behov for fler frivillige enn normalt.

-Ved en feil hos NKK har Eurasier blitt ført opp som deltagende rase på 
utstillingen. Påmeldte med denne rasen får refundert påmeldingen. Nina og Siv 
retter opp i dette når utstillingen er gjennomført.

-Frivillige blir delt opp i grupper under utstillingshelgen. Fredag 
ettermiddag/kveld holdes det møter for de forskjellige gruppene for planlegging
og informasjon for helgen. Det har blitt laget en egen facebook  gruppe for de 
frivillige hvor alt av informasjon blir lagt ut.

-Trude kontakter NKK for veiledning om premier og rosetter.

-Katalog blir lagt ut elektronisk på arrangementsiden. Denne må også henges 
opp elektronisk på utstillingsplassen. Deltakere som har glemt startnummer må 
selv finne nummer og skrive dette på blank nummerlapp klubben skriver ut.

-Prisen på rosetter økes til 100 kroner for de små og 120 for de store.

-Ved inngang til hall vil man få stempel for å skille hvem som stiller ute/inne. 
Det blir også kjøpt inn teller til inngang slik at man har oversikt over hvor 
mange som er på området.

-Trude kontakter Leto for å få dem til å klippe gresset på området.

-Det blir ikke gruppefinaler eller best in show på utstillingen.



20/19 Årsmøte
Årsmøtet er utsatt på grunn av covid- 19. Siv kontakter NKK om det er mulig å 
få momsrefusjon uten avholdt årsmøte

5/20 Storcert fordeling
Styret har 5 storcert å fordele på grunn av covid-19

Storcertene blir fordelt slik

Letohallen 8 august
Letohallen 9 august NDK gruppe oslofjord vest)
Bergen 26 september NDK gruppe vestland
NDK gruppe nord dato ikke fastsatt
NDK gruppe innland dato ikke fastsatt

6/20 Eventuellt
Distriksgruppe møte er utsatt på ubestemt tid på grunn av covid-19
Møte mellom avlsråd og styre er utsatt på ubestemt tid på grunn av covid-19

For styret Siri Follaug


