Styremøte i Norsk Munsterlander klubb
Skype 20.10.15 kl. 19‐21.00

Tilstede: Birte Wold Myhre, Eva Kulstadvik, Bjørn Larsen, Terje Leidland, Frode Haugli, Ellen Bergli,
Andrèe Dahlen, Christian Bakke og Siri Weisæth

Saksliste:
56/15 Referent
Referent Siri Weisæth
57/15 Godkjenning innkalling
Innkalling ble godkjent.
58/15 Godkjenning referat
Referatet ble godkjent.
En kommentar ‐ skal klubbmesterskapet være gratis?
Pga. dyrt terreng koster arrangementet 400 kr per hund. Klubben sponser 50 % slik at prisen
blir 200 kr per hund.
59/15 Sak om GMN i Norge
Birte og Siri har fått fullmakt av resten av styret til å håndtere saken videre.
Styret skal sende en siste henvendelse, før saken løftes opp til NKK.

60/15 Økonomi
Frode Haugli informerte om at regnskap kommer i desember. Regnskapet per 30/9 er
identisk med regnskapet i juni. Pt. er overskuddet på 80.000 kr. Stangeprøven gjenstår, samt
noen kostnader til Klubbmesterskapet og medlemsmøte 5. november.

61/15 Distriktskontakter
Styret sier ja til Eivind Arntzen og Glenn Slettvold som deler jobben som
distriktskontakt i Oslo og omegn.
Klubben mangler distriktskontakt i Nordland. Siri prøver å skaffe en kandidat.

62/15 Søknad om

‐ jaktprøver 2016
‐ spesialutstilling 2017

63/15 Medlemsmøtet 5. november

Prof.dog og Tore Kallekleiv holder foredrag. Siri ønsker velkommen. Mari‐care kunne
ikke delta denne gangen. Forslag om at invitasjon sendes som nyhetsbrev til
medlemmene. Siri kontakter Ernst om dette.
64/15 Jaktrådet

Det er 24 påmeldte til Klubbmesterskapet. Fire instruktører.
Stangeprøven ‐ resultat ‐ 9 premierte hunder, hvorav 7 munsterlandere.

65/15 Utstillingsrådet
På fellesutstillingen deler vi ring med Breton/Engelsk setter.

66/15 Avlsrådet kleiner
Andreas Hervik hadde ikke anledning til å delta på styremøtet. Det arbeides med avlsplanen i
avlsrådet.

67/15 Avlsrådet Grosser
Det arbeides med avlsplanen. Trenger en person til i avlsrådet til neste år.

68/15 Aktivitetsplan
Ble diskutert innledningsvis. Referat føres ikke.

69/15 NKKs´RS 7. og 8. november
FKF stiller på NKK´s RS. Ingen innsigelser eller forslag fra styret.

3370/15 Samarbeidsavtale med Prof.dog
Avtalen utgår 31/12/15. Enighet om at avtalen forlenges. NMLK er svært fornøyd med
tilgangen til forpremier. Eva ønsker avløsning som selger av foret. Er det noen andre som er
interessert i å overta denne oppgaven?
71/15 Innkommen post
‐ Søknad om støtte til fase II kurs ‐ innvilget.
Søknad fra Tom Jacobsen til Aktivitetsfondet om økonomisk støtte til fase II kurs ble
innvilget. Klubben støtter med kr. 4000.
‐ Ny særkomite for utstilling
Birte orienterte om ny særkomite. Ingen kommentarer.
‐ Disp. fra fullkombinert prøver som er avholdt i høst
Arrangementet mistet bare 1 deltager ved at søknaden ikke ble behandlet i tide.

72/15 Eventuelt
‐ Neste møte blir ved behov på Sando hundesenter lørdag 28.november kl. 10.
‐ Innkalling til årsmøtet er sendt til Fuglehunden innen fristen.
‐ Årsmeldinger. Fristen er 31. januar 2016 (Ernst).
Følgende har ansvar for å ferdigstille bidrag til årsmeldingen innen 28. januar 2016:
‐ Styret (Birte)
‐ Distriktskontakter (Eva sørger for at DK´ene skriver)
‐ Jaktrådet (Andree)
‐ Utstillingsrådet (Ellen)
‐ Avlsrådet Grosser (Christian)

‐ Avlsrådet Kleiner (Andreas)
‐ Medlemsliste er sendt til valgkomiteen. 10 er på valg, bl.a. leder, nestleder, hele
utstillingsrådet m.m.

‐ Forslag fra Siri om å støtte NKK´s beslutning om å ikke delta med dommere etc. på World
Dog show i Kina grunnet landets dårlige dyrevelferd. Enighet om å forhøre seg med
FKF om deres syn på saken før NKK tilskrives.

