Referat fra styremøte i Norsk lundehund klubb 12.04. 2010
På skype kl 1900-2100
Til stede: Merete, Elin, Olav, Maren
Forfall: Jan Helge, Kristin
Gjennomgang av referat fra 8.3.2010
Til Info:

Sak 148/2010 Dommere til spesialen 2011
Marianne Holmli har sagt ja takk.
Sak153 / 2010 Paypal.
Hvor langt er vi kommet?
Etablert og det fungerer.
Sak 161 / 2010 Utenlandske medlemmer, som ikke vil ha Hundesport.
Denne saken må ses i sammenheng med sak 153/2010, og utviklingen der.
Dette lar seg ordne – kontingenten for 2010 settes til 300 kr, vi må selv sørge for
kontingentinnkreving.
Sak 162/ 2010 Samarbeid med andre land.
Har vært i kontakt med Anneli Rosenberg og Greter i Luxemburg, som har et stort
kontaktnett verden over. De skal hjelpe oss med å finne aktuelle navn.
Diskuteres nærmere på det fysiske styremøtet.
Sak 163/ 2010 RS møte NKK 24 april.
Hege Hellesvik, kontaktperson for Oslo, Akershus og Østlandet og Gro W. Viken,
kontaktperson for Oppland, har sagt ja til å stille på møte for klubben. De er påmeldt
før fristen 3.april.
Sak 164/2010 Nye medarbeidere til hjemmesiden.
Magnus har vært i kontakt med Ida Skarkerud og Stig Moen, som har sagt ja til å
hjelpe til med hjemmesiden. De skal sammen sette opp en arbeidsplan over hvordan
de skal fordele arbeidet. E-post adressene til disse to blir lagt til Vevsjef adressen.

Nytt styreår.
Sak 1/2010 Innkommet post.

•

Fra NKK: Høring om samarbeidsavtale med hundeskoler.

• Høringsnotat – NKK’s rovdyrpolicy
•

E-post fra Svein Mørch Stebra ArtShop, som ønsker gjensidige utveksling av
linker mellom våre websider for noen fattige thailesiske kunstnere som er
flinke å tegne dyr etc.

Styret anser også dette som reklame, og avviser tilbudet.
Sak 2/2010 Regnskapet sendt til Brønnøysundregistret.
Regnskap sendes sammen med styrets årsberetning
Sak 3/2010 Kan Norsk Lundehund Klubb gjøre noe for å få godkjent rasen i
andre land?
Tenker på England, hvor rasen vår ikke er godkjent.
Fortsetter diskusjonen på det fysiske møtet i Trondheim.
Sak 4/2010 Forhåndsstemmeseddelen.
Legges i Lundehundnytt som eget ark
Sak 5/2010 Hundetellingen 2010
Hvordan offentliggjør vi den og hvem kan få tilsendt landsoversikten?
Fylkeskontaktene får tilgang til disse.
Styret lager en pressemelding og kontakter fylkeskontaktene om muligheter for
dekning i lokalaviser etc.
Sak 6/2010 Lundehundnytt
Restopplaget, dvs. årganger eldre enn årets, selges via Lundebua.

Neste styremøte, fysisk i Trondheim 23-25.april 2010

Referent:
Olav Runde.

