Referat fra styremøte tirsdag 07.06.2016 kl. 19.30 til kl 21.35 på Skype.
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Nordstrøm, Maria Engen, Anne Grethe Berge Johansen,
Laila M. Pedersen, Kari Hundhammer og Hildur J Johnsen
Møteleder: Laila Midtun Pedersen
Referent: Laila Midtun Pedersen
Saker til behandling:
01/16 Godkjenning av ref. fra styremøte 10.05.2016.
Vedtak: Godkjent.
04/16 Rasespesialen 2017:
Ansvarlig: AnneGrethe. Sted:Trondheimsområdet søndag 02.07.17. Prøver å få samme
sted som sist. Dommer: Send forslag til AnneGrethe.
06/16 Utstillingen i mai 2017: 27. og 28.05.17
Sted: Brumunddal. (samme sted som i år). En del dommere er forespurt.
Oppfølgingsaker:
13/15 Utstillingen i mai 2016:
Evaluering av utstillingen vår ble foretatt. Vi må ha flere folk i komiteen neste år. Må sørge
for at adr. til utstillingsplassen blir riktig annonsert.
Vi ønsker evalueringsmøte med NPK om utstillingshelgen. Ritha tar kontakt og for
invitasjon og avklarer tid og sted.
Rasespesialen 2016 Status?
Dommer ok. Ringsekretær og skriver blir bestilt av Ritha.
NKK skal ha sin utstilling på Ankerskogen.
Rosetter: Ritha teller opp og melder fra til Laila som bestiller evt. det vi trenger.
Det blir bespisning – spekemat etter utstillingen på rasespesialen. Ansvarlig: Ritha og
Hildur.
Fotograf: Styret ordner med fotograf til rasespesialen 2016.
12/15: Nordisk samarbeid:
Er pt intet nytt. Vi avventer.
Ref. saker.
● NSTK’s Økonomiske status: Referert og ser bra ut.
● Fra NKK: Rasetorg Dogs4All 2016 (mail 30. mai): Blir ikke aktuelt pga for høye
kostnader.
● Fra NKK: Informasjon om ettersøk (mail 26. mai): Tatt til orientering.
● Fra NKK: NKK’s 55. ordinære representantskapsmøte 5. og 6.november 2016 (mail
13. mai.) Tatt til orientering.
● Fra NKK: Informasjon om status i Hovedstyrets arbeid med enkelt tiltak i
Handlingsplanen (mail 13.mai) Tatt til orientering.

● Fra NKK: Adferdsseminar 17.18.09.2016: Er lagt ut på nstk.no.
Eventuelt:
● Forslag til justering av poengberegningene til mestvinnerlisten er mottatt:
Konklusjon: Vi minner medlemmene om at forslag til endring må sendes til årsmøte.
● Ringnr.: Maria lager laminerte ringnr. skilt.
● Norsk arbeidsgruppen for kortsnuteproblematikk: Maria vil gjerne ha med en til. Vi
bestemmer at Jan Norstrøm blir med Maria i møtene videre.
● Egen side for salg av hunder over 9 mndr. omplasseringshunder og fòrvertavtaler
må opprettes på nstk.no. Laila sender oppgaven over til webmaster
● Retningslinjer for avlsråd: Må sees på til høsten.
● Habilitetsregler jobbes med. Sees på til høsten
● Vi har 2 PCer som klubben eier. Den ene har Ritha som leder og en har Hildur pga
redaksjonsarbeidet til bladet. Hildur har også en skriver som tilhører klubben.
● Present av N UCH i bladet – frist for å sende inn gratis annonse:
Det tas kun presentasjon fortløpende i bladet, og tildligere års championer kan ikke få sin
gratis annonse nå. Det tas ikke presentasjon i julenr., da dette utgis i farger og betalte
annonsene fra medlemmene skal prioriteres.
● Maria skal kunne annonsere gratis i STnytt sløyfene sine som hun gir en del av
inntekten til NSTK.
● Rasekompendiet: Ritha sjekker status hos arbeidsgruppen.
● MV rosetter 2015 ble utdelt etter NKK’s utstilling i Drammen. Det var fin ramme
rundt utdelingen. Medlemmer hadde medbrakt spekemat ++ og kaker som alle fikk
forsyne seg av.
Neste styremøte: Tirsdag 2. august 2016 kl. 19.30
Laila Midtun Pedersen
sekretær NSTK

