
Referat fra styremøte 25.10.2016 kl 19.30 på Skype til kl 21.40 
 
Tilstede: Ritha Vangen, Jan Nordstrøm, Maria Engen, Anne Grethe Berg Johansen, 

Laila Midtun Pedersen, Hildur J Johnsen og Kari Hundhammer. 
 
Møteleder: Laila M Pedersen. 
 
Referat: Laila M Pedersen. 
 
Saker til behandling: 
 
01/16 Godkjenning av ref. fra styremøte 13.09.2016 
Vedtak: Godkjent uten bemerkninger 
 
04/16 Rasespesialen 2017 Dommer 
Vedtak: Flertallet i styret støtter valg av dommer til rasespesialen 2017.  
Det protokolltilføres at nestleder, Jan Nordstrøm, ikke støtter vedtaket. 
Annonsen og prestasjon av dommer vil bli annonsert i medlemsbladet og på hjemmesiden 
 
10/16 Webmaster + hjemmesiden www.nstk.no 
 Vedtak: www.netthund.no  vil starte jobben med å tilrettelegge hjemmesiden vår www.nstk.no 
januar 2017. 
 
11/16 Rasespesialen 2018:  
Vedtak: Fortrinnsvis i Drammensområdet, samme helgen som NKK har sin utstilling. 
 
12/16 Retningslinjer Avlsråd:  
Vedtak: Retningslinjen ble godkjent på møte og vil bli sendt ut til medlemmene for høring med 
svarfrist 31.12.2016. 
 
13/16 Søknad til NKK om godkjenning av klubb cert + 
Svar fra NKK :  ikke godkjent klubb cert 
Elektronisk skriving av kritikker er NKK positiv til og de vil prøve det ut i 2018. 
 
Ref. saker: 
NSTK`s Økonomiske status: 
 Maria referete til foreløpig status og vi konkluderer med at klubbens økonomi er tilfredsstillende. 
 
Fra NKK: 
-Forskingsforum Hund 2016 : Tatt til orientering. 
-Søknad om dommerelevstatus – Eli Maria Klepp: Tatt til orientering. 
-Revidering av regelverk for rallylydighet: Tatt til orientering. 
 
Eventuelt: 
-Rosetter 2017:  
Rosettene for rasespesialen 2017 er bestilt og mottatt 
-Habilitetsregler!  
Utsettes til neste møte 
-Sosialt etter utstillingen på Lillestrøm, Dog4All: 
Styret håper så mange som mulighet til å delta på sosialt samvær etter utstillingen på Lillestrøm.  
Det vil bli annonsert på hjemmesiden og FB. 
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-Styret/utstillingskomiteen jobber med å finne samarbeidspartner for utstilling i 2018. 
-RAS : Skrivefeil i RAS er rettet og sendt NKK. 
-Rasekompendie er under utatbeidelse av egen nedsatt gruppe 
-Klubben er påmeldt til raseparade i Dogs4All 
-Årsmøte hvor / når: 
Årsmøte avholdes lørdag 4 mars 2017 kl 17.30 på Best Western Letohallen Hotel Dal. 
Bekjentgjøring/invitasjon til årsmøte 2017 blir annonsert på www.nstk.no og FB. 
 
 
 
Neste styremøte onsdag 16.11.2016 kl 19.30 . 
 
 
 
Laila Midtun Pedersen  
sekretær 
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