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Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato
10.04.2014
Tidspunkt: Kl. 18.30
Sted:Skype
Saksnr:

Sak:

FAST

Økonomi:

FAST

Innkommende post:

Deltagere: Anette Henriksen, Marianne Nordengen, Jeanette
Hatteberg, Lillan Petlund, Gry Erlandsen, Tine Hansen, Monica
Torgersen.
Referent:
Neste møte: Fredag 25.
april.18.30
Marianne Nordengen
Ansv.

Tidsramme
/tiltak

Høring - NKK ressurskartlegging
Høring - NKK strategiplan
NKKs ekstraordinære representantskapsmøte
Hjelp til spesialen
Godkjenning av kelpie

FAST

Utgående post:
Feil klubb navn på Club show EDS 2015
Sendt ut RAS på stumpy med bilde til NKK
Sendt ut RAS på ACD til godkjenning hos NKK
Sendt til NKK - Reg DNA test
Domene til AGN, regnskap og bilag - sendt til tidligere
kasserer

01.04.201 Feil i referat fra møte 2.7.13:
4
"-Dato for neste årsmøte blir lørdag 23. august i NKK sitt
lokale som i fjor."
Rettelse av skrivefeil: Dogs 4 All avholdes fredag, lørdag og
søndag i år grunnet nordisk og norsk vinner. Riktig dato for
årmøte er lørdag 15.11.14
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02.04.201 Dommer for spesialen 2016:
4
Tidligere forslag til dommer for spesialen 2016: Roy
Cambell.
Vi har hatt feil navn, riktig navn på tidligere foreslått dommer
er Ralph Campbell, men styret ønsker å tenke på
dommerforslag innen neste møte.
Alle
Det er eventuelt også ønkelig å kunne avholde
dommerseminar samtidig.

03.04.201 Stevne:
4
Monica har vært i kontakt med NKK ang chipleser til
spesialen, og det trenger vi ikke å ha.

Monica
Anette

3 Treapporter og 3 metallapporter må bestilles.
Klubben mangler skriftlig bekreftelse på at vi har fått leie
Brårud. Gry ordner dette.

Gry

Det er foreløpig få påmeldte valpeshow og lp, men det er
flere som har gitt beskjed om at de kommer til å melde på.
Gry hører med NKK om dispensasjon ved påmelding av for
unge valper.

Gry

Annonsen for arrangementet er delt flere steder på sosiale
medier i tillegg til hjemmesiden og i Hundesport.
Tiltak for å unngå få påmeldte til senere spesialer kan være å
legge spesialen til høsten da det later til å være færre
arrangementer da. Eventuelt om vi avholder det i forbindelse
med en NKK utstilling.
Rosettene til valpeshowet er kommet og klare.
Ringsekretær måtte melde avbud, ny ringsekretær er
Elisabeth Jangås.
Valpeshow – en deltaker får ikke registrert hunden sin: Rasen Gry
kan ikke delta på utstillingen. Hun klarer ikke å melde på, og
klubben klarer ikke å gjøre det. Gry skal kontakte NKK slik
at de legger til rasen til valpeshowet.
Vi manlger fortsatt skriver til lydigheten.
Monica
Monica har ordnet mailadresse til Brenden.
Neseprøvene kommer etter påsken.

04.04.201 Undersøke når NKK sender til dommere spesialen 2015:
Mail fra NKK om at vi ikke var garantert at vi fikk de
4

Jeanette

ønskede dommerne. Bør vi se etter andre dommere?
Undersøke med NKK når vi får vite det.
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05.04.201
4

06.04.201
4
07.04.201
4

Booking drammen hundepark 2015:
Hallen er booket fra 9-21 for Lp stevne i 5. desember 2015.
Pris blir 54000 Kr for hele dagen.

Anette

Annet

Side 3

