Protokoll
Sted:

Skype

Deltagere fra styret:
Forfall:
Referent:

Dato 29.01.2020
Styremøte nr: 1
:
Ellen Johnsen Felker, Lillann Nerem Petlund, Wenche Aas
Myhren, Gro Gitlesen
Lillann N Petlund

Distribueres til: Styret

Sak

Start kl. 20.00

01.01.20

Godkjenning av protokoll for styremøte
Godkjennes når protokollene eventuelt er hentet ut av den
skadde harddisken.

02.01.20

POST INN
NBF: Forbundstinget 2020
NKK: Info personvernloven
NKK: Korrektur terminlister 2020
NBF: Info
NKK: om elevstatus for våre raser
NKK: Medlemskontigent 2020
NBF: Invitasjon og årsmøtepapirer
NKK: Info

03.01.20

POST UT
NBF

04.01.20

Dato for rasespesialen 2021
Rasespesial
Nkk Lillehammer 22.august 2021

05.01.20

Årsmøte 11.april(påskeaften) kl 13.00 på Hotell Best
Western Letohallen
Bestille møterom for 10 stk.

06.01.20

Årets rasespesial og valpeshow
Dommer: Maija Heinilä
Ringpersonell:
– Stevneleder: Lillann
– Ringsekretær:
– Skriver:

Ansvar

Protokoll
Sponsorer:
-Royal Canin?
-Canelana?
Premier:
Håndkle med logo?
Premie til beste Acd og Ak med logo og «10 års
jubileum»
Festmiddag lørdag kveld? Ja

07.01.20

Kåring av Årets beste hund i 2019
Utdeling på årsmøtet

08.01.20

AGN's framtid?
Redusere antall styremøter pr år
Ta kontakt med oppdrettere som ikke er medlem av
klubben.
- Styret er enstemmig enige om å redusere antall
styremøter.
- Styret skal ta kontakt med oppdrettere og
informere om hvorfor rasen trenger en raseklubb
og minne dem om at for å kunne påvirke klubbens
arbeid for våre raser, særlig opp mot NKK, så må
en være medlem av raseklubben.

09.01.20

Eventuelt
- Kjøpe bærbar PC.
Lillann sin PC er på verksted for å prøve å redde
det som er på harddisken. I den forbindelse så er
det en god ide for klubben å kjøpe sin egen PC
som også kan brukes på stevner og utstillinger.
Lillann ordner dette.
- Hente ut det som er på harddisken.
Det er viktig for klubben å få tak i det som er på
harddisken. Lillann sender den inn for å få
undersøkt om det lar seg gjøre. (IBAS?)

