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Styremøte 09.08.2020 kl. 19.30 – Messenger/telefon 
 

Tilstedet: Hildur J. Johnsen, Knut Arild Flatner, Anniken Venner, Eva Larsen, Jan Erik Klaastad, Camilla Lagestad og 
Linn Beate Elvesveen 
 
Saker til behandling: 
Sak 1/20 Godkjenning av ref. fra 28.07.2020 
  Godkjent 
 
Oppfølgingsaker: 
Sak 42/20 Status på rasespesialene på Fenstad 

Komiteen er godt i gang og det er ikke mye som gjenstår. Fordeling av arbeidsoppgaver, 
gavepremier o.l. Påmeldingsfristen er 12.08, og det er plass til flere! 
Vedtak: Knut-Arild Flatner skriver referat fra spesialene til ST- Nytt og Jan Erik Klaastad er fotograf. 

 
Sak 44/20  Gruppe for kortklipte / aktivitetskomitee 

Vedtak: Knut Arild Flatner og Camilla Lagestad lager en plan for arbeidsgruppe for 
kortklipte/aktivitetsgruppe som vil ha arrangmenter som sosiale treff, seminar o.l. Oppfølgningssak 
neste møte. 

 
Sak 47/20  Avlsråd 

Klubben opplever et større press utenfra når det kommer til helse på vår rase. Klubben har gjort 
tiltak for å starte et kartleggingsarbeid og har som kjent en helseundersøkelse gående. Styret anser 
det som svært viktig at helse løftes opp og blir prioritert i arbeidet framover. Dette er et 
omfattende arbeid og det krever ulik kompetanse for å kunne gjøre en grundig jobb. Styret ønsker 
også at det skal legges fokus på informasjon ut til politikere, media mm, slik at de dataene som 
kommer fram ifra ulike undersøkelser blir publisert og brukt som underlag i faglige diskusjoner 
som vil komme.  
Vedtak: Avlsrådet endrer navn til Avl & helseråd. Styret øker utvalget til 6 personer og oppnevnes 
av styret. Styret vil videre undersøke muligheter til å knytte veterinær/kiropraktor ol til gruppen. 

  
Sak 50/20 Planlegging av EO- årsmøte med følgende saker; regnskap, budsjett og handlingsplan for 2020 og 

2021.  
 Vedtak: Det innkalles til ett møte med regnskapsfører vedr regnskap og budsjett. Styret skriver 

handlingsplan for de neste årene mtp utstillinger, seminar o.l. 
  
Nye saker:  
Sak 51/20  Utstillingskomite 

Vedtak: Styret utvider komiteen til 5 personer som blir oppnevnt av styret etter Fenstad 
utstillingene. Materialforvalter blir en del av komiteen. 

 
Sak 52/20 Rasespesial i Tromsø m/Storcert 20. september + valpeshow for miniatyrrasene 

Vedtak: Bente Bjerkaas har takket ja til å dømme både valpeshowet og rasespesialen. Vi mangler 
noen svar fra miniatyrrasene om deltagelse i valpeshowet.  
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Sak 53/20 Rasespesial 2021 
 Vedtak: Vurderer å flytte rasespesialen. Anniken Venner kommer med tilbakemelding til neste 

møte.  
 
 
Sak 54/20 Klubbens økonomi 

Vedtak: Styret arbeider med å få oversikt over klubbens økonomi, og i tillegg har styret observert 
kontobevegelser i perioden når interimstyret satt. Klubbens konto er nå overført til kasserer Jan E. 
Klaastad som bruker og Hildur J. Johnsen og Knut Arild Flatner som administrator og bestiller. 
Kasserer har informert om klubbens konto pr d.d. 

 
Sak 55/20 Møte med regnskapsfører. 
  Vedtak: Se vedtak på sak 50/20.  
 
Sak 56/20 Momskompensasjon 

Vedtak: Må sendes inn innen 31.08.20. Styret tar kontakt med NKK mtp nyvalgte styret tok over 
sent på året og at regnskapet ikke er godkjent av årsmøte pga mangelfult regnskap. 

 

Sak 57/20 Reiseregninger for representasjons av klubben: Ny mal, og gjennomgang av retningslinjer 
Vedtak: Anniken Venner redigerer malen og oversender styret for godkjennelse. Den vil deretter 
bli publisert på klubbens hjemmeside. 

 
Sak 58/20 Loddsalg 
  Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
Sak 59/20 RFA (Raseklubbenes Felles Allianse) 
  Vedtak: Enstemmig vedtak at NSTK skal være medlem i RFA.  
 
Sak 60/20 RS-møte november 2020 

Vedtak: Hildur J. Johnsen blir sendt som representant for klubben og Knut Arild Flatner står som 
vara representant. 

 

Sak 61/20 Forskjellige utvalg, komiteer eller råd.  
  Vedtak: Utsettes til neste møte. 
 
Sak 62/20 Regionskontakter 
  Vedtak: Knut Arild er styrets representant for regionskontaktene. 
 
Sak 63/20 Planlagte kull/ valpekull 

Vedtak: Styret oppfordrer sine oppdrettere til å melde inn planlagte kull og valpekull til å 
annonsere på klubbens hjemmeside. 

 
Sak 64/20 Mestvinnerlister for 2020 

Siden korona epidemien brøt ut har store deler av terminlisten med utstillinger blitt avlyst. De få 
utstillingene som har blitt avholdt, har blitt sterkt redusert ved at gruppe finaler har blitt redusert 
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mht ikke avholdt Best In Show kåring eller at alle gruppefinaler har blitt avlyst. Siden 
mestvinnerlistene er basert på poeng både ifra rasebedømning og gruppefinaler (BIG+BIS) vil det 
være store forskjeller på muligheter til å innhente poeng tl mestvinnerlistene. NKK har avlyst 
Bamsevinner samt flere andre mestvinner kåringer, i tillegg har mange andre raseklubber lagt sine 
mestvinner kåringer for 2020 ned. 
 
Vedtak: Knut Arild er meget aktiv i utstillingsmiljøet har derfor valgt å trekke seg fra stemming i 
denne saken. Styret vedtar å avlyse mestvinnerlistene for året 2020. Styret anbefaler alle våre 
aktive medlemmer i utstillingsmiljøet og støtte opp om de utstillingene som blir arrangert i 
solidaritet til den prekære situasjonen vi alle opplever. 

 
Sak 65/20 Nøkkelpersoner som bør ha tilgang til Dogweb Arra 

Vedtak: Revisor Maria Engen og webmaster Kari Hundammer får tilgang. 
 

Sak 66/20 Makuleringen av kritikker fra utstillinger 
Makulering av kritikker fra utstillinger eldre enn 2016. Vi viser til styrevedtak «6/19 Saken er tatt 
opp i styret, og sender ut mail. Vi er lovpålagt å beholde bla. Kritikker fra våre utstillinger i 3 år.» 
Vedtak: Kritikker som er eldre enn 3 år makuleres fortløpende. Pt er alle kritikker elektronisk. 
 
 

 
Møte hevet kl: 22:30 
 
Neste møte onsdag 26.08.20 kl:  18:00 
 
 


