
REFERAT STYREMØTE 
14 August 2018  

Tilstede: Linn, Helene, Tulla, Caroline, Jimmy Fravær: Jan Erik. Helene har derfor stemmerett.  

 

1.18 Kort info fra leder  

- Bladet er forsinket fra trykkeriet pga feilsending av faktura. Dette er nå ryddet opp i og folk bør motta 

bladet en av de første dagene. Pga denne forsinkelsen utsetter vi neste blad litt.  

- vi har fått innlogging til hjemmesiden, vi ser på dette neste møte  

- svar fra Nkk på lovmalen som nå er klar til ny avstemning ved neste årsmøte. 

- neste år må vi huske å informere om redusert styreaktivitet når det er ferie  

- rasestandarden skal sendes inn i slutten av august  

- Linn har snakket med ulike dommere om dommerkompendier og mange liker shibaene sine. Vi 

innhenter noen til.  

- invitasjonen til ISIC har kommet  

 

2.18 Kort info fra avlsrådet  

- en parring godkjent  

- vi tar med tidligere innsendt sak fra Mona til ISIC  

- det som skal sendes inn til ISIC har frist 1 sept, legger ut ny frist 27 aug til medlemmene  

- avlsrådet går over avlskriteriene så vi kan se på det neste styremøte.  

- tispe som skulle omplasseres har fått nytt hjem. Det blir slitsomt at folk tar kontakt kun av nyskjerrighet. 

Vi lager ett skriv om at bare seriøst intresserte tar kontakt. Det må være lov for de som skal omplassere å 

være anonyme for de som ikke er reelt intressert i hunden.  

 

3.18 kort info fra kasserer  

Mange som ikke har betalt klær. Vi lager ett skriv med kontonummer og vipps  

 

4.18 Eventuellt  

- kommet inn 276 bilder til fotokonkurransen. Vi utvider fristen til 27 august. Sponsor får velge 5 vinnere  

- Mona Lilleng Strand har sendt spørsmål om å trykke logo hos Kifani. Linn tar kontakt med Mona slik at 

det ikke blir noen merkostnad for klubben. Vi undersøker også muligheten for broderilogo hos klubbens 

kontakt.  

- Sak fra Mona Lilleng Strand om endring av spesialutstilling. Hun ønsker at junior og veteran ikke kan 

bli BIS. Svar fra styret: vi kan ikke bestemme dette. Spesialutstillingener en offisiell utstilling som derfor 

styres etter NKKs regler.  

- Ny regel: hunden må være registrert champion hos nkk før de kan stilles i championklasse så viktig å 

være rask med å sende inn resultater.  

- Ett medlem venter på velkomstpakke. Linn fikser dette.  

- Redaktørmailen er nå fikset og går rett til styret  

- Styret trenger å møte fysisk over ett par dager iløpet av høsten for å kunne komme i mål med bl.a 

rasdokoument, hjemmeside, dommerkompendiet osv. Jimmy finner alternativer så blir vi enige på styrets 

interne fb- gruppe  

 

Nytt styremøte:28 august kl 20.30 


