Referat fra styremøtet i NMLK 15.02.16 kl. 19.3021.20 (møtet foregikk på skype)
Tilstede: Ellen, Terje, Birte, Andree, Siri, Eva, Christian og Frode
Meldt frafall: Andreas, Ernst (pga dårlig dekning)

1/16 Referent Siri
2/16 Innkallingen er godkjent
3/16 Årsmøtepapirer til årsmøtet 2. mars fra kl. 18.30, Mortens kro
Forberedelser og gjennomgang

4/16 Regnskap
Avskriver bøker.
Tall er satt opp med bruttotall – som gir en god oversikt
Klubben har en sunn og god økonomi
Kommentar til årsmelding kleiner: Ønskelig at oversikt over «Årets hunder»
vedlegges
Feil som må korrigeres: Årets hund UK apport er omtalt som AK apport.
Regnskapet skal undertegnes av styret på årsmøtet (møt litt før kl. 18.30!)
5/16 Sak GMN
FKF sak 153/15 – henvendelse fra NMLK ble behandlet 8. desember 2015. FKF vedtok
at saken sendes videre til NKK for videre håndtering.

6/16 Redaktør Fuglehunden
Ingen nye kandidater.
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Jørgen har forberedt stoff til Fuglehunden nr. 2, men vi har ingen som overtar
ansvaret for stoff til Fuglehunden nr. 3. Neste frist er 20. mars.
Redaktørjobben er betalt med kr. 3000 per år.
Frode venter på svar fra en person som er kontaktet ang. redaktørjobben. Dersom
vedkommende sier ja, så har styret besluttet at stillingen gis til denne personen.
Alternativt kan Andree forhøre seg med en person og komme tilbake til styret. Ellers

må styret ringe rundt eller ta det opp på årsmøtet.

7/16 Tildeling av klubbens gullmerke
Det er foreslått at et medlem i klubben skal motta klubbens gullmerke. Tildeling av
gullmerket krever 2/3 dels flertall på klubbens styremøte. Styret avholdt skriftlig
avstemning og det ble vedtatt at personen som ble foreslått skal tildeles gullmerket.
Eva tar seg av bestilling av gullmerket.
8/16 Status samlinger/prøver
Vintersamling
18 påmeldte på samling
11 påmeldt på prøve
3 dommere og 4 instruktører
Påmeldingsfrist er ikke ute

Camp villmark 31. mars til 3. april
Overlapping med det nye utstillingsrådet
Ellen/Tom legger ut liste på nettsiden slik at folk kan melde seg til å stå på
stand
Dommer og ringsekretær er i orden til utstillingen
Fellesutstillingen
Går sin gang.
Sommersamling
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Inger Johanne laget fin annonse i fjor– Ellen hører om hun kan lage en ny slik
at den kan legges ut i Fuglehunden så raskt som mulig

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
Brevikprøven 4. juni
Har fått to dommere, har forespørsel ute til flere
9/16

Sponsoravtale
Prof. Dog har trukket seg ved utløpet av kontrakten. Christian forhører seg om
Sportsmans pride.

10/16 Eventuelt
Ingen saker
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