Referat fra styremøte NSTK 15.04-2014.kl 19.00- 21.20 (Skyp)
Tilstede: Hildur Johnsen, Tor Jensen, Ritha Vangen, Laila M Pedersen, Merete Baraa, Jan E
Norstrøm og Anne Grethe B Johansen
Frafall: Ingen.
Saker til behandling:
01/14 Godkjenning av ref. fra styremøtene 04.03 og 06.03.2014
Godkjent uten anmerkninger.
08/14

Konstituering av styret 2014.
Leder: Hildur Johnsen 2 år
Sekretær: Anne Grethe B Johansen 2 år
Kasserer: Ritha Vangen 2 år

09/14

Sak innsendt av medlem ang dyrehold, mail 07.04.14
Saken behandlet på styremøtet og blir oversendt NKK. Svar til avsender.

10/14 Utstillingsregler (sak innsendt fra medlem) mail 04.03.14
Saken behandlet på styremøtet og blir oversendt NKK. Svar til avsender.
11/14 Sak sendt inn av medlem ang. stor cert - mail 29.03.14
Saken behandlet på styremøtet og vi sender på nytt mail til NKK med vårt ønske.
Svar til avsender.
12/14

Planlegging av ST-kalender 2015. Ansvarlige?
Blir også kalender 2015, Hildur Johnsen, Ritha Vangen og Merete Baraa. Blir sjekket
med pris ang trykking.

13/14

Informasjonsbrosjyre for NSTK
a) Styre tar sikte på å få utarbeidet en brosjyre om rasen og klubben som kan gies til
nye eiere evnt andre interesserte . Tor Jensen starter med å skrive tekst.
b) Evnt. et blad til nye valpekjøper som ikke har rasen fra før. Hvilken pris skal
oppdrettere betale? Hildur Johnsen og Ritha Vangen tar en prisvurdering.

14/14 Regions kontakter?
Det er viktig å få til regionskontakter i fylkene og etter forslag på Årsmøtet besluttet
styre og ha en 2 års grense. De som vil fortsette etter 2 år får da en ny 2-års periode,
ellers må vi prøve å få noen nye.
15/14

Investeringer - Innkjøp av PC til redaktør og henger til utstyret vårt og
betalingsterminal.
Innkjøp av PC til redaktør ble godkjent.
Innkjøp av skap henger til alt utstyret vårt, sjekker fortsattpriser og tas med på nest
styremøte.
Betalingsterminal- legges på is da vi ikke ser at vi har behov for det nå.

Oppfølgingsaker:
03/14

Utstillingen på Gaalaasbanen, Hamar 2014. Status
Er i rute. Avtale møte med NPK vedrørende samarbeidet og fordeling av oppgaver.
Stander på utstillingen.
Hildur Johnsen og Ritha Vangen avklarer med de det gjelder.

04/14 Rasespesialen i Tromsø. Status
Er i rute
Ref.saker:
- NSTK's økonomiske status
Den er OK
- RAS prosjektet. Status
Her jobbes det intens i påska slik at det blir ferdig og sendes NKK
Fra NKK: - NKK's ekstraordinære repr.skapsmøte (RS-møte) 24.04.14 (mail 14.03.,
27.03 og 31.03.14)
Taes til orientering
- Ref. fra Dialogmøte 2013
Taes til orientering
- Høring NKK's strategiplan- høringsfrist 20.06.14 (mail 31.03.14)
Taes til etter retning, ingen kommentar.
- Høring NKK's ressurskartlegging - høringsfrist 01.05.14 (mail 31.03.14)
Taes til etter retning, ingen kommentar
- NKK ber om dommerforslag - frist 01.06.014 (mail. 10.04.14)
Taes med som en sak på neste styremøt. Legger ut på hjemmesiden NSTK.no
at vi ønsker forslag fra medlemmer på dommere vi vil ha og dommere vi ikke
vil ha på rasen vår som sendes til sekretæren. Vi sender resultatet til NKK
etter neste stytemøte.
Eventuelt - Hundenes dag – fått mail fra NKK om hvilke effekter vi vil ha. Hildur Johnsen
svarer
- Forespørsel fra et medlem om vi har valpeformidling, og det har vi ikke.
Neste styremøte: 8. mai kl 19.00 (Skyp)
Stjørdal 17.04.2014
Sekretær i NSTK
Anne Grethe Berge Johansen

