Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato:
27. januar - 11
Tidspunkt:
Sted:
NKKs lokaler

Deltagere: Jeanette Hatteberg, Gitte Johannessen, Linda
Thrygg(pr. tlf.) og Janne Gregersen
Referent:
Neste møte:
Jeanette Hatteberg
Ikke avtalt

Saksnr: Sak:
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Referat forrige møte.
- intet å tillegge
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Årsmøte
Referat er ikke klart. Ser på det neste styremøte
evt via mail kontakt om det er noe å tillegge.
Stedet for møte var ikke ideelt.
Neste årsmøte bør være i annet lokale, men
samtidig så samler klubbens medlemmer seg ved
slike store utstillinger. Begynne alt nå å se etter
andre muligheter til årsmøtet 2011
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Innkommet post
3.1 Forespørsel om C.I.E
- Det har kommet en søknad om CIE for rasen
Australsk Kelpie. CIE er ett internasjonalt
championat uten bruks meritering. Klubben må ta
stilling ovenfor NKK om dette er noe vi ønsker på
denne rasen. Det ble avgjort at dette sendes ut til
høring for klubbens medlemmer pr. e-post.
Legges ut på hjemmesiden og FB en oppfordring
om å oppdatere e-post adressen sin på dogweb.
Brev sendes ut på mail innen 01.03.2011, med
svarfrist 15.03.2011.
Sak til årsmøte 2011 om det skal innføres
brukskrav for Australsk Kelpie for å oppnå Nuch.

Ansv.

Tidsramme
/tiltak

Alle

Innen frist for
innkalling til
årsmøte

Jeanette
Janne

Alle

3.2 Høring på uttaksregler til landslaget i agility
- Tar høringen til etterretning og har intet tillegge.
3.3 NKKs Årskonkurranse
- Det er noe usikkerhet rundt dette: kan vi trekke
oss til neste år om vi skulle ønske det.
Klubben planlegger egen års konkurranse også,
men vi lurer på om vi skal være med i år og heller
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la klubbens medlemmer ha mulighet til å stemme
over dette på evt årsmøte 2011.
Styre velger å la det stå ubesvart hva vi velger å
gjøre fram til vi vet hvordan mulighetene er for evt
trekke seg 2012. Avgjørelse blir gjort via mail
kontakt når vi vet mer.
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Avklaring på sted K-test
- Flateby hundeklubb har gitt oss tillatelse til å låne
banen og utstyret deres. Pris er ikke avklart.
- Booke dommere.
- Booke figuranter.
Valpeshow
Hvor skal vi være? Flere forslag blir lagt fram og
det blir avtalt hvem som undersøker mulighet og
pris for evt leie.

Gitte
Jeanette

Snarest mulig
Snarest mulig

Jeanette

Snarest mulig

Dato er ikke satt, vi hører først når ønsket dommer Janne
har mulighet. Men det bør bli august/september før
det blir for kaldt med ett utestevne.

Snarest mulig

Pris: 200-250,- Snakker litt rundt ved lav pris
mulighet for flere påmeldte?
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Årskonkurranser
- Jeanette har sendt ut regelverket som NBFHK
bruker. Alle på møtet titter på dette og syns det ser
bra ut i forhold til utstilling.
Sende mail til NBFHK og hører om vi kan bruke
Jeanette
dette som utgangspunkt for eget regelverk.
- Vi mangler ett regelverk som kan gjøre det
Alle
rettferdig med bruks/lp/ag og lignende siden vi
bestemmer å ha en årspremie felles for hver gren
og ikke den enkelte klasse. Alle i styret undersøker
og evt kommer med noen forslag.
- Vi deler mellom rasene i klubben ved premiering.
- Årskonkurransen gjelder bare resultater oppnådd i
Norge.
- Årskonkurransen gjelder bare innsendte
resultater.
- Legger ut på hjemmesiden at vi skal ha dette i år Jeanette
og oppfordrer til å sende inn resultater selv om ikke
regelverket er avklart.
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Medlemskap i NBF
- Jeanette informerer om at hun pr. 2011 sitter i
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styret til NBF og derfor er innhabil i denne saken.
- Janne informerer om priser og rettigheter ved
medlemskap.
- Må undersøke om det er pr aktive medlem det
betales for eller pr. medlem, og når søknaden må
være inne for opptak som medlemsklubb.

Jeanette

Innen frist for
innkalling til
årsmøte

- Blir enige om at dette er en sak for årsmøtet 2011 Alle
så medlemmene får mulighet til å stemme.
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Eventuelt.
- Det har kommet inn forespørsel om våre raser
kan delta på valpeshow hos Sørum Hk. Til nå har vi
takket ja til klubber som har rettet oss forespørsel,
men Sørum Hk er ikke medlemsklubb hos NKK.
Styret velger derfor takke nei til henvendelsen.
- Referat fra Ekstraordinært HS blir gjennomgått av
Janne. Ingen har noe å tillegge til dette.
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