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Møtedato Deltagere: Anette Buind Nordby, Gry Erlandsen, Jeanette 
Hatteberg, Monica Torgersen, 3. februar 2015

Tidspunkt: kl 1800 Referent: Neste møte:

Sted: Skype Lisa Marie Havro Avtales ved senere tidspunkt

Saksnr: Sak: Ansv. Tidsramme 
/tiltak

FAST Økonomi: 

Regnskapet for 2015 
En regning på en bilgodtgjørelse for februar 2014 
ble levert først i november 2014. Regningen på 
2292,50 kr går i regnskapet for 2015.  

Styret diskuterer muligheten for å sette en tidsfrist 
på 6 måneder for innlevering. 
  

FAST Innkommende post: 

Spm om oppdrettere av Stumpy Tail 
Etterlysning av årsmøtereferat samt vetektene fra 
årsmøte 2014 og 2013

Jeanette 
Monica

FAST Utgående post: 
 



01.01.15 Lovmal 
 
Punktene revisor, antall medlemmer i 
valgkomiteen og forhåndsstemming skal føres inn. 
Til høsten: Ny lovmal, lage ny sak og korreksjon 
fra styret. 

http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/
Obligatorisk-lovmal-for-NKKs-
medlemsklubber-Des2012.pdf

02.01.15 Rasespesialen 

NKK melder at de vil stille med mannskap, men 
det er noe uklart om dette også involverer skrivere. 
Styret avventer mer informasjon fra NKK. 

Uklart når dørene stenges. Venter også her på mer 
informasjon fra NKK. 

Det åpnes for at klubbens medlemmer kan donere 
gaver for årets spesial. Fristen for å ta kontakt med 
styret settes til 1. august 2015. Det må noteres 
hvilken klasse og rase, og medlemmet tar selv 
ansvar for å kjøpe inn og sende til styret. 

Etter fjorårets rasespesial så finnes det fortsatt 
mange rosetter igjen. Jeanette teller over hva som 
finnes for å evt bestille det klubben mangler. 

Anette undersøker muligheter for dommer- og 
deltagergaver. 

Jeanette 

Anette

03.01.15 Treningssamling på Torpomoen 

Så langt 10 påmeldte, må være minimum 20 for 
fullpensjon. Det åpnes for at deltagere utenfor 
klubben kan delta og fristen for påmelding for 
AGNs deltagere settes til 20. februar. Monica tar 
ansvar for å legge ut ny info og dele arrangementet 
på facebook. 

Monica

http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/Obligatorisk-lovmal-for-NKKs-medlemsklubber-Des2012.pdf


04.01.15 Lydighetsstevne i desember 2015 

Styret trenger oversikt over hva som finnes av 
utstyr. Jeanette teller over, Anette bestiller evt mer. 

Dommer er ordnet. 

Usikkert hva man kan bruke av premier grunnet 
Drammen hundeparks restriksjoner. Monica 
undersøker hva Drammen HP aksepterer. Anette 
sjekker ut mulige (deltager)premier. 

Jeanette  
Anette

Monica
Anette

05.01.15 Dommer for rasespesialen 2016 

Willfried Peper nevnes. Gry prater med cattledog-
folket om dommermuligheter.  

Lisa tar ansvar for kontakt med mulig dommer.

Gry
Lisa


