Referat fra styremøte tirsdag 06.11- 2012. kl 19.00 -20.30
Sted: Skype
Til stede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen, og
Anne Grethe B Johansen.
Gyldig frafall: Olav Amundsen og Vigdis Sandaunet
Saknr. Saker til behandling
01/12- Godkjenning av referat fra styremøte 09.10.2012
Godkjent uten bemerkninger.
21/12- Medlem og familiemedlem som ikke bor på samme adr.
Saken henlegges da de det gjelder ikke husker å ha mottatt brev fra
NSTK, og opplyser at de nå bor på samme adresse. De har nå flyttet
sammen igjen 01/08-2012.
33/12- Årsmøte 2013 Status.
Er i rute. Lokaler bestilt, et antall rom avsatt for medlemmer. Forhandlet
pris på middag etter årsmøte som kostnadsbelastes deltakerne.
Valgkomiteen gjøres kjent med frister.
40/12-Vedr. endring av tidspunkt for utsendelse av medlemskontingent
(NKK)
Vi har fått svar fra NKK på vår mail og tar svaret til etterretning.
42 /12-RAS - Rasespesifikke avls strategier. Se ref.sak fra forrige møte.
Styret skal sende et 1. utkast av rasen RAS innen 1/1- 2014 til NKK
NKK anbefaler at vi nedsetter en arbeidsgruppe.

Ref. sak.:
* Da vår webmaster Anne C Johansen ville fratre sin stilling etter eget
ønske, måtte vi søke ny webmaster, samt ny utregner til mestvinnerlister
(utregningsansvarlig). Tusen takk til Anne C for hennes jobb for klubben.
Vi ønsker vår ny webmaster-Eli Folven og ny utregner til mestvinnerlisten
Mchael Rosendahl velkommen.
De har fått oversendt retningslinjer for oppgavene.

Fra NKK:
* Autorisasjonsbekreftelse (mail fra NKK 01.11.12)
Tatt til orientering

* Info om rutiner for håndtering av søknader om disp. NKK's etiske
grunnregler, samt brudd på disse. (Se mail fra NKK 22.10.12 NKK
v/Kristin Aukrust).
Tas til etterretning
*Mail ang. KPMG fra adm. i NKK
Tas til etterretning
Eventuelt.
*Dommer til rasespesialen i Tromsø 2014. Anne Grethe forespør den
foreslåtte.
*Samarbeide med NMHK avd. Nord. . Ansvarlig -Anne Grethe
*Seminar til våren 2013, vi prøver å få leie på Letohallen20-21 april.
Ansvarlig- Hildur.
*Skriv til NKK ang ønske om dommer på den ekstra rasespesialen med stor Cert
på Lillestrøm i 2015. Ansvarlig - Hildur og Anne Grethe.
*Regionskontaktene - Sende ut påminnelse om retningslinjene til noen av
*Regionskontaktene. Ansvarlig -Laila
Neste styremøte 04/12-2012 kl 19.00

Stjørdal 14.11-12
Sekretær i NSTK
Anne Grethe Berge Johansen

