Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato:
23. mars - 11
Tidspunkt: 17.30
Sted:
NKKs lokaler

Deltagere: Jeanette Hatteberg, Gitte Johannessen, Linda
Thrygg(pr. tlf.) og Janne Gregersen
Referent:
Neste møte:
Janne Gregersen
31. mai, kl. 18.00 i Hyggen

Saksnr: Sak:
9/11

Referat forrige møte.
- intet å tillegge, referatet godkjent på e-post
tidligere.

10/11

Høring i klubben om C.I.E
9 svar mottatt, samtlige er negative til innføring av
championatet.

Ansv.

Tidsramme
/tiltak

Janne
Jeanette

Snarest mulig
Snarest mulig

Vedtak:
C.I.E vil ikke bli innført på Australian kelpie.
Utfall i saken formidles:
NKK
Medlemmene – på nettsiden og Facebook
11/11

Valpeshow
Dato og dommer er avklart, og det blir 28/8 og
dommer blir Aud Fossum.
Venter på svar fra NOHK om leie av område for
gjennomføring. Svar kan forventes etter 31/3.
Av økonomiske årsaker velger styret å ikke
annonsere i Hundesport, men heller benytte seg av
de gratis alternativene vi har.

12/11

Årets hunder
Styremedlemmene har fått oversendt utkast til
utregning av årets hunder innen de ulike aktiviteter.
Utkastet ble godkjent med små justeringer.
Reglene publiseres på klubbens nettside.

13/11

Jeanette

Avlskrav
Med innføringen av nye premiegrader på utstilling
med virkning fra 1.1.2011 er det nødvendig å se på
klubbens avlskrav.
Side 1

Vedtak:
Premiegrad for eksteriør for avlsgodkjenning
endres fra 1. premie til Excellent og fra 2. premie til
Very good.
14/11

15/11

16/11

Valgkomité
Styret ble pålagt av årsmøtet å jobbe videre med å
fremskaffe medlemmer til klubbens valgkomité.

Snarest

Alle

Kontinuerlig

Annonserer vervene på nettsidene og på FB med
henstilling om at interesserte melder seg.

Jeanette

Snarest

Sende e-post til klubbens medlemmer.

Janne

Snarest

Forhåndsstemming ved årsmøtet
Pga. vårt langstrakte land er det for enkelte
Alle
medlemmer ikke mulig å delta på årsmøtene, og
styret vil se på å innføre mulighet for
forhåndsstemming.
Dette medfører en vedtektsendring og må fremmes
som sak på årsmøtet.
Agilitykurs
Gry Erlandsen har rettet en forespørsel om å sette i Janne
gang agilitykurs i klubbens navn.

Innen frist for
innkalling til
årsmøte

Snarest

Dette godkjennes så lenge klubben ikke blir påført
økonomiske belastninger, og at klubbens
medlemmer blir prioritert.
17/11

18/11

Referatmal
For å få like og kvalitetssikrede referater fra
styremøtene ble det bestemt innført en referatmal.
Referatene fra 2011 skrives inn i den nye malen.

Janne

Møteform
Pga. spredningen på styrets medlemmer bør det
Alle
vurderes om styret skal avholde enkelte av sine
møter med/på Skype. Denne møteformen er
benyttet i andre klubber/komiteer med hell, og det
enkelte styremedlem bes se på om de har mulighet
til å delta i en slik møteform.
Det kreves lydkort i pc, og at man har mikrofon som
kan kobles til pc’n.

Ved utsending
av referatet
Til neste møte

Side 2

