
Referat fra styremøte 10 og 11 okt. 2014

Styret hadde ett intensiv møte over 2 dager 10 og 11 oktober.

Styret gikk gjennom årets utstillinger som begge gikk i pluss. Oversikt over regnskapene 
vil komme på årsmeldingen til GF i 2015.

Begge utstillingene gikk utrolig godt og det var mye ros å få fra utstillerne. Dette gledet 
oss stort og vi ser frem med stor entusiasme til neste års utstillinger.
Det ble diskutert rundt dette med å arrangere utstillinger og hva som trengs av utstyr og 
hjelpere.
Klubben trenger flere dommertelt så vi vil se neste år om vi skal gå til innkjøp av dette.
Dommere til Gaalåsbanen neste år er ikke avklart. Dette vil bli gjort i samarbeid med 
Shih.Tzu klubben.

På bakgrunn av erfaringen vi nå har gjort ang. arbeidsmengden på egne utstillinger, ble 
det bestemt Styremedlemmer og tillitsvalgte i klubben IKKE stiller egne hunder på 
utstillinger arrangert av NPK. For oss vil det neste år gjelde Gaalåsbanen.
Når det gjelder klubbens egen Rasespesial får styremedlemmer stille sine hunder. 
Ingen med tilknytning til rasens dommer får stille med egen hund.
På alle NPK sine utstillinger, får LEDER IKKE stille egen hund.
Dersom dette skal endres i ettertid kan det først taes opp på GF 2016 og endres ved 
flertall.

Europa utstillingen i 2015 der vil klubben ikke ha stand. Klubben skal arrangere 
rasespesial i forbindelse med denne utstillingen. Den vil da foregå i samme lokaler 
( Lillestrøm) som NKK utstillingen. Alt rundt denne utstillingen vil foregå i anvist 
ring fra NKK.
Det vil bli spesielle premier i forbindelse med dette. Styret vil komme tilbake til 
denne utstillingen senere neste år.

Generalforsamlingen 2015 vil finne sted i april. Samme sted som sist.
Frister for forslag til kandidater og forslag til GF vil bli annonsert i bladet.

Distriktskontakter.
Det ble diskutert retningslinjer for distriktskontaktene. Distriktskontaktene er 
viktige kontaktpersoner for klubben ute i distriktene. 

Pomebladet



Redaktøren som også er vår sekretær har fått vel mye arbeid. Vi må forsøke å få 
medarbeider til dette for neste år. Vi jobber med saken.

Dog4All
Klubben skal ha stand under denne utstillingen også. Det blir ett stort arrangement 
da det er påmeldt ca. 14000 hunder. Arrangementet vil foregå over 3 dager, 
fredag, lørdag og søndag.
Belinda har satt opp «vaktliste» for vår stand. Gleder oss til dette. Vi kommer ikke 
til å stille i Raseparaden da ingen har meldt sin interesse.

Web siden.
Morten Almeland er klubbens web master og Belinda hjelper til der det trengs.

RS møte-
Det skal avholdes RS møte NKK i tiden 7 til 8 november.
Leder er påmeldt og vara er nestleder. Møte skal avholdes Scandic Hotel 
Gardermoen.
Saker her ble tatt opp på møte.

Pommekalender
Vi har i år også laget en pommekalender som vil bli til salgs under Dog4All.

Raseseminar i november.
Alt rundt seminaret ble diskutert og seminarholdere er informert.

DNA-testen
Styret diskuterte dette og har i arbeidsmøte laget ett elektronisk register for 
registrering av hunder med DNA profil.
Svar på svabertest tar ca. 2 uker. Vi fortsetter å arbeide med dette.

RAS
Dette arbeidet er stort og tar tid men vi er i god gang med det og regner med at det 
blir ferdig i løpet av 2015.

Rasekompendiet.
Roar tar ansvaret for dette og Belinda vil være hjelper her. Vi tar høyde for at dette 
er i mål i løpet av 2015.

Verve medlemmer.
Styret vil forsøke å få til introduksjonstilbud til nye valpekjøpere. Styret vil legge 



frem ett forslag her. Vi kommer tilbake til dette.
Klubben har 323medlemmer. pr 10.10.2014 .

Styret.


