REFERAT FRA STYREMØTE

Dato:

13.10.2020

Tilstede: Merete, Morten, Gunn, Solveig, Tor-Arne
Forfall:

Elisabeth og Karen Elise

Gjennomgang av referatet fra 15.09.20
Sak 54
Revidering av Infostrategien
Infostrategi er litt forenklet fra tidligere.
Styret godkjenner infostrategien ut 2023.
Sak 57
Ny krisepakke for frivilligheten, såkalt «Krisepakke 2», har åpnet for
søknader.
Søknadsfristen er 15. september.
Den 5.10.20 fikk leder bekreftelse på at klubben har fått innvilget
søknad om kompensasjon fra krisepakken for frivillighet, som følge av
COVID 19- utbruddet.
Klubben blir med dette tildelt kr 63 000 kroner i kompensasjon for
inntektstap ved avlysningen av Værøytreffet.
Pengene er allerede kommet inn på konto den 5.10.20
Sak 66
Finne komité til Lundehunddagene 2022, 29. -31. juli på Morokulien
Vi har foreløpig kontaktet Geir Morten Jansberg og Gro W Viken.
Begge vil jobbe med å finne flere personer som kan bidra i en komite’
Geir Morten har sakt seg villig til å sitte i komiteen, men vil ikke ha
leder ansvaret,
Sak 67
Finne dommer og tidspunkt for Lundehunddagene 2023 i Trondheim
Det er opprettet kontakt med leder i Trøndelag, Hilde Birgitte Berg Altø
om tema.
Avdeling Trøndelag vil undersøke hvilken dato NKK sin samling skal
være. Mulig vi har det helga etter NKK sitt arrangement.

De vil også komme med forslag til dommer.
Sak 69

Donasjon til Kapselprosjektet fra Svenskene
Jag måste på vår kassörs vägnar be om ursäkt, hon har helt missat att
betala ut SLS bidrag till kapselprojektet. Men nu i veckan blev
betalningen verkställd.
Jag tar tacksamt emot uppdateringar om projektet som vi sedan kan
publicera i Lundehunden.

Pengene kr 10.420 er kommet på konto til NLK. Leder har takket
Cecilia for den generøse gaven.

Sak 70

Klubbjakker i softshell
Jakkene ble bestilt fra firmaet Canelana sist, gjennom Lundebua.
https://canelana.no
Styret vil se om der er mulig å finne en enkel administrativ løsning slik
at medlemmer kan bestille seg jakke med logo.
Sist det ble bestilt i 2015/2016 var det Elin W. Johannessen som
hadde oversikt. Hun sier:
Vi fikk et pristilbud fra Canelana på jakker, der rabatten økte med antall
solgte jakker. Vi satte en frist for betaling, men klubben forskutterte nok
ut noe. Vi fikk tilbud på̊ samme type jakke, men individuelle ønsker for
farge, logo og navn.
Morten gjør noen undersøkelser mot firmaet og vi kommer tilbake til
dette senere.

Sak 71

Utstillingsåret 2020 / Årets utstillingshund
Dersom det har vært et normalt utstillings år, så er det de 5 beste som
er tellende i konkurransen.
Bør vi gi flest mulig sjansen i år og gå ned på tellende?
Styret vurderer situasjonen i 2020 dithen at antallet utstillinger i landet
har vært færre enn i et normalår. Enkelte mindre utstillinger har endatil
droppet alt av finaler (BIG og BIS).
Vi gjør derfor en justering og går ned på tellende deltakelser fra 5 til 3
gjeldene for 2020. På denne måten håper vi at flere får mulighet til å
delta i konkurransen.

Sak 72

Eventuelt
Christen Lang har fått enda en henvendelse fra en Fransk utstiller at
dommerne i Frankrike sjekker ut fleksibiliteten på hundene ved bl.a. å
bøye hodet bak på ryggen. Dette er ikke greit.
Christen forfatter et brev som vi får oversatt til fransk, som leder
underskriver. Dette brevet samt franske rasekompendier blir sendt til
Fransk kennelklubb med anmodning om å dele ut til Franske
dommere.

Neste styremøte: 10.11.20
Referent: Tor-Arne

