
Referat Styremøte 13.12.2018
Tilstede: Linn (leder), Caroline (nestleder), Anita (sekretær), Jimmy (styremedlem), Helene
(avlsråd og vara), Tulla (valpeformidler)

Ikke tilstede: Jan Erik (kasserer)

*Nytt fra leder:

-klubbmailen fra NKK fungerer ikke som den skal, det jobbes med saken.

-kalenderhenvendelser blir sendt videre til Caroline. Viktig å bekrefte at bestillingen er
registrert og sende ut så fort som mulig.

-Nasjonalbiblioteket etterlyser noen blader, Anita og Jimmy sjekker saken.

-kommet noen klager på kalenderen, vi evaluerer før neste års bestilling

-vi har mottatt invitasjon om Genetisk seminar med Coen og Linda i Danmark. Styret ønsker
ikke å sende noen representanter dit, da vi er uenige i denne tankegangen og bruken av data
fra ISIC. Men vi legger invitasjonen ut slik at de medlemmer som måtte ønske kan delta.
Samme helg er det foredrag om "Diversity in Breed" med Pieter Oliehoek hos Dansk Kooiker
Club hvor noen av oss i styret reiser ned for å delta.

*Nytt fra avlsrådet

-1 ny parring

*Bladet

-det skjer noe rart i trykken som gjør at det blir noe merkelig på de siste sidene. Jimmy ser på
andre oppsettsalternativer og samarbeider med Ida Mosbye om dette.

Styret har vedtatt følgende font og skriftstørrelse: NewTimeRoman, 12

*Regnskap

-må være klart innen 15 januar pga frist til bladet.

*Diverse

*Valgkomiteen
Anita melder seg inhabil i denne saken da Ida Mosbye sitter i komiteen.
Det har kommet reaksjoner på valgkomiteens arbeid, vi tar dette skriftlig med de.



*Klubben har mottatt takkemail fra Tut i forbindelse med donasjonen til WWF ved John
Arnes bisettelse.

*Linn gjør en vareopptelling i jula

*Nye drivere på Tretten, dette påvirker ikke treffet, vi må bestille premier rett etter jul.

*Æresmedlem
Det har kommet inn forslag på nytt æresmedlem i klubben. Styret stiller seg enstemmig bak
denne nominasjonen. Dette bekjentgjøres på årsmøtet.

Neste styremøte: 17 januar kl. 20.30


