Styremøte i NMLK | 13.04.2016 | Skype klokken 18:00
Til stede

Ove Myhre, Jonny Løvstad, Henrik Haraldsen, Elisabeth Westby, Siri Weisæth

Forfall

Ernst Evensen, Bjørn Larsen, Cristian Bakke, Cathrine Berg-Mortensen

Sak
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Referent
Godkjent

2216

Godkjenne innkallingen
Godkjent
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NMLK Opplæring og aktivitetsfondet
Se på ny sammensetning, da det er ny leder på plass.
Ref. § 4 Forvaltning: som er beskrevet i fondsstyret, skal styret bestå av 3
medlemmer, der styreleder, en representant dra DK og en frivilling som velges for
et år av gangen.
For 2016, ble det foreslått at Eva Kuldstavik som er leder av Buskerud/Vestfold
DK, nyvalgt leder Bjørn-Roar Eriksen. Harald Bruflott.
Formålet med NMLKs opplærings- og aktivitetsfond er todelt:
•
•
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Gi støtte til opplæringstiltak for enkeltmedlemmer i NMLK dersom
opplæringen er i klubbens interesse og relevant i forhold til klubbens
aktiviteter.
Gi støtte til enkeltmedlemmer eller gruppe av medlemmer i forbindelse
med aktiviteter som direkte eller indirekte er knyttet til hundehold.

Alvsrådet presenterer sin progresjon:
Alvsrådet skal presentere sitt arbeid gjennom hele 2016 til styret. Avlsrådet skal selv
presentere en komminiskajsonsplan til styret på neste styremøte. Styret setter opp dette opp
styremøte. Leder av avlsrådet er ansvarlig.

Utsatt til neste styremøte grunnet reise.
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Status samlinger:

Camp villmark 31. mars til 3. april
Oppsummering av Camp Villmark
Status:
Camp Villmark er en fin arena for klubben å møte nye og gamle medlemmer,
men også kunne få mulighet til å informere om rasen til de som ikke kjenner til
rasen. Klubben har et forvaltningsansvar for rasen i Norge som gjør at
deltagelsen på Camp Villmark er viktig med tanke på å spre informasjon om
rasen til et bredt publikum.
Tusen takk til alle som bidra til at dette ble en suksess.

Status Fellesutstillingen:
Går sin gang. Elisabeth og Siri er de som holder i dette for klubbens vegne.

Status Sommersamling:
Dette går sin gang.

Status Apportprøvekurs i pinsen:
Prøven holdes i Åstjern – Merk at prøven er flyttet - prøven har tidligere vært
på Sørli, Perskula. Kan være plass til 30 deltagere.

Det meste er i rute. Innbetalingsfrist er 30.04.2016, og foreløpig er det ingen
av de påmeldte som har trukket seg.
Det er påmeldt 32 på kurs, og hittil 40 på prøven. Det er 9 på venteliste på
kurset pr i dag.
Av instruktører er det disse: Bjørn Larsen, Eva Kulstadvik, Christian Bakke, Arild
W. Hansen og Bente Holm.
Dommere på 2. pinsedag: Bjørn Larsen, Eva Kulstadvik, Vidar Engeset, Arild W.
Hansen og Bente Holm.
Status Brevikprøven 4. juni:
Har fått to dommere, har forespørsel ute til flere.
Går sin gang
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Sponsorstrategi
• Det bør settes ned en arbeidsgruppe som skal ha som mandat å
utarbeide forslag til en ny strategi

Det ble bestemt at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal sette sammen
en ny sponsorstrategiplan for klubben. Styret setter sammen arbeidsgruppen.
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Diskusjonspunkt knyttet til apporthøringen
Se eventuelt.
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Status distriktkontaktene
Klubben er veldig fornøyd med det engasjementet som er ute i distriktene. De
holder aktiviteter for våre medlemmer. Klubben ønsker å takke for den jobben
som gjøres.
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Diskusjonssak:
Danne en arbeidsgruppe/arrangementskomite som skal ha som hovedansvar å
holde kontinuitet i utvalgte stevner som er prioriterte (prioriteringen skal ligge i det
som er utpekt i strategien til klubben eller styret). Gruppens medlemmer skal
være helt uavhengig av den til enhver sittende styre. Dette for å bedre kunne
sikre kontinuitet, kvalitet i måten klubben profilerer seg på i fremtiden.
For å bedre kunne sikre kontinuitet i de samlingene som klubben ser på som
strategisk viktige, ble det bestemt at det settes ned en arrangementskomite som
skal ha som oppgave å lede de arrangementene som klubben utpeker som
strategisk viktige. For sikre kontinuitet i deres arbeid. De skal ikke velges på
årsmøte, eller være en del av styret, men de skal rapportere og få oppgaver av
sittende styret som til enhver tid er valgt på klubbens årsmøte. Styreleder får i
oppgave å sette sammen komiteen.
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Spillemidler, MVA
Informasjonssak.
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Diskusjon om utarbeide strategiplan for NMLK
Det ble bestemt at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en
strategiplan for de neste årene. Planen skal inneholde en kortsiktig og langsiktig
plan som det skal jobbes etter. Dette skal gjøre det enklere for kommende valgt
styre å lede etter. Det å ha forvalteransvaret for rasen er viktig, og for å ta dette
ansvaret på alvor. Det skal gjøre det enklere for klubben å ta riktige beslutninger
som bygger opp under en strategi.
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Innkommende mail
Ble ikke tid.
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Eventuelt:
Ove:
Apporthøring, Det er for kort tidsfrist. Leder sender en mail FKF om at der ikke blir
god nok demokratisk med tanke på kort tidsfrist.

Klubben ser med bekymring på den korte svarfristen det er gitt klubbene for å
komme med innspill til denne høringen. Bekymringen går ut på at ved å sette så
korte tidsfrister er med på å rive ned den demokratiske beslutningsprosessen.
Styret vil sende uttrykke klubben sitt syn på denne saken, slik at den
demokratiske prosessen, der alle klubber blir gitt mulighet til å kunne svare på
slike høringer i fremtiden.

