Styremøte i NMLK | 17.03.2016 | Drammen klokken 18:00
Til stede

Christian Bakke, Henrik Haraldsen, Jonny Løvstad, Ove Myhre, Siri Weisæth,
BjørnRoar Eriksen

Forfall

Andreas Hervik, Elisabeth Westby, Cathrine BergMortensen

Sak

Tittel

11/16

Referent
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Godkjenne innkallingen
Godkjent
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Status på sak 6/16 Redaktør Fuglehunden
Det ble bestemt at klubben viderefører samme som tidligere, der klubben leverer
6 bidrag inn til Fuglehunden sine utgaver av bladet.
Sammensetning av NMLK sine bidrag til bladet Fuglehund:
1. leder
2. Utstillingsrådet
3. Avlsrådet Grosser
4. Avlsrådet Kliner
5. Jaktrådet inn mot høsten
6. Ikke bestemt
Det ble også lagt vekt på at alle i klubben, men styret spesielt må være være
sterkt delaktig i å gi ut informasjon som vår redaktør kan benytte seg av i sitt
arbeid. Styret ønsker å oppfordrer alle i klubben til å dele informasjon med
redaktøren, slik at han kan fortsette sitt gode arbeid for klubben.
Siri Weisæth har flere bilder fra forskjellige arrangemang som hun vil sende til
redatør.

NMLK | Samlinger | 2016
Vintersamling Fagerhøy:
18 påmeldte på samling
11 påmeldt på prøve

3 dommere og 4 instruktører
Fagerhøy var vellykket med god deltagelse fra klubben. Utrolig fint sted som
bidro at samtlige hadde to fine dager i et godt fellesskap. Klubben ønsker å takke
Jaktrådet for den jobben dem gjorde for at vi skulle få to fine dager sammen.
Jaktrådet viser hvor viktig det er med dugnadsånd for at klubben skal kunne gi
medlemene sine kvalitets aktiviteter.
Det viktig at vi evaluerer alle aktiviteter i regi av klubben, for å finne
forbedringspunkter, slik at vi kan bli enda bedre.
Noen punkter vi tar med oss i det videre arbeid:
 Viktig at sekretariatet er tilgjengelig  også på siste dag
 Sørge for at det er godt med søppleposer og at det gis informasjon til alle
om at de skal brukes
 Når man henter inn dommere eller andre som skal gjøre arbeid for
klubben, er det viktig at vi informerer om at det ikke er kontantoppgjør,
men at det er regning som gjelder. Dette er normalt, men likevel ryddig at
man informerer om slik før de kommer.
Camp villmark 31. mars til 3. april
Utstillingsrådet har gjort en kjempejobb med å organisere Camp Villmark som nå
er klart. Det som gjenstår nå er valpeutstillingen som skal være på søndagen.
Her mangler vi en valp til utstillingen. Klubben håper det er noen som kan ta med
seg sin valp og være med. Kontakt Elisabeth Westby (997 22 314) for påmelding
av din valp.
Det ble tatt opp på styremøte at det er mye aktiviteter som legger stort press på
klubben med tanke på at vi ikke er for mange som kan bidra. Det er derfor viktig
at klubben prioriterer de samlinger/aktiviteter vi skal delta på. Styret vil diskutere
prioriteringer når vi evaluerer sesongen på høsten.
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Status sponsoravtale:
9/16 Sponsoravtale Prof. Dog har trukket seg ved utløpet av kontrakten.
Styret ble enig om at vi utarbeider en ny sponsorstrategi før vi går i dialog med
potensielle sponsorobjekter.
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Informasjon om utsendelse av høring fra Lovutvalget.
LINK
Alle som er stemmeberettingheter vil få anledning til å si sin mening når det
kommer på mail.
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Mitgliedsbeitrag KlMI 2015:
KIMI
Leder gir beskjed om at klubben i fremtiden forventer at slike dokumenter
kommer på engelsk.

18/16

Bemanning utstillingsrådet
Det ingen tredje person i utstillingsrådet, noe som gjør at arbeidspresset med
tanke på tiden frem til sommeren som er den mest aktive perioden.
Det ble bestemt at varamedlem blir spurt om å delta i utstillingsrådet.
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Ny avlsplan:
LINK

Dagens avlsplan utgår i 2017. Avlsrådet er de som har ansvaret for utarbeidelse
av denne strategien.
Alvsrådet skal presentere sitt arbeid gjennom hele 2016 til styret. Avlsrådet skal
selv presentere en komminiskajsonsplan på hvordan dem ønsker å legge opp sitt
arbeid samt sin rapportering til styret. Leder av avlsrådet er ansvarlig.
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Eventuellt:
● GMN:
○ Avventer fortsatt svar fra NKK. Siri Weisæth følger opp denne
saken.
●

●

Ove:
○

Siri:
○

Revisor vil komme med en anbefaling på hvilke rutiner som skal
gjelde for godtgjørelser for de klubben leier inn til aktiviteter. Skal
ikke gjelde dommere denne gangen.
Tok opp saken om alder knyttet til parring. Det ble diskutert på
årsmøte hvilke alder som skal gjelde ved parring. I dag er det 9 år
som gjelder, men at NKK har en lavere alder enn det vi har. Siri
påpekte at det å lære opp en jakthund tar normalt 3 år, men ofte
lengre tid. Det vil være opp til Avlsrådet som nå jobber med ny
avlsplan å se på evt. justeringer knyttet til alder ved parring.

