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Subject: Styremøte  26. juni   2018.       Referent ; Toril Hasselgren  

Møter Dato: 

Sted: 

26. juni 2018 

Telefonmøte kl. 18.30 

Deltager: 

 

 

 

 
 
Leder                Unn Saxvik                (US) 
Nestleder          Espen Andersen       (EA) 
Styremedlem    Sandra Rølvåg (Meldt frafall)          (SR)  
Styremedlem    Ann Kristin Henden    (AKH) 
Sekretær/Styremedlem    Toril Hasselgren         (TH) 
 
 
 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

   

 

 01/2018 

 

Regnskap 

Hvem tar dette ? Forespørre rundt. 

 

 

Alle 

  02/2018 

Hjemmesiden.  

Hva gjør vi med den vi har i dag? Alle er enige om at vi burde ha en side som alle 

kan komme inn på, uten å være avhenig i en web ansvarlig. Alle sjekker om det 

finnes en bedre side.  

 

Alle 

  03/2018 

E-post adresser 

Skal vi endre adressene våres. Vi er enige om at det er dumt å bruke private 

adresser. Vi blir enige om at vi trenger en adresse til leder og en post adresse som 

alle mottar. Unn snakker med Morten om dette.  

Alle valpe hevendelser sendes til Mariann Nylend som er valpeformidler, e-post 

adresse: mariann.s.nylend@gmail.com 

 

US 

 

 04/2018 

Personsak 

NPK ble saksøkt for kr. 95000,- for oppreising, da vedkomne mente at det tidligere 

styret var  meget aktiv med å få h+n utestengt. Hvordan håndterer vi dette? Unn tar 

kontakt med NKK  

 

 

US 

05/2018 

 

NPK rasespesial 11. august 2018 

Unn kontakter dommer. Det står feil dato på terminlista hos NKK, skal kun være 

utstilling på lørdag. Toril tar kontakt med NKK for å endre dette. Vi åpner for dobbelt 

utstilling i Mo i Rana den 11. og den 12. august, sånn at pomeranian kan få delta på 

denne utstillingen. Toril ordner dette.  

Espen sjekker skriver til våres spesial og Unn sjekker om hvem som kan være 

utstillinsleder. 

Rosetter og premier må bestilles, dette gjør Unn. Toril kontakter Royal Canin om 

sponsing av for premier. Premier til BIR/BIM i alle klasser baby, valp, junior, voksen 

og veteran. 4 BIS valp premier og 8 BIS voksen premier. Alle som får CK får premie 

og selvfølgelig de som får CERT. HP rosetter til valpen.  Toril sjekker opp i premier, 

forslag også om Ikea mus/bamser, for de er billige.  

US, EA,TH 



 
 

 

   06/2018 

Annet.  

Snakker om utstillinger i fremtiden. Ønsker å ha en utstilling på Fenstad i sammen 

med Malteser klubben. 

Lover sendt til NKK, blir sent ut til medlemmene når de er godkjent.  

 

 

 

 

Alle 

 

   

 Avsluttes 20.00   

 


