
 

 

Referat nettmøte søndag 04.07.2018 – kl. 20.00 
 
Tilstede: Susanne, Hege, Anne Grete, Unni, Kristine, Ronny og Anita 
Forfall: Veronica 
 

29/2018 Til orientering / behandling 
 
Permisjon; Styremedlem Marianne Ono Njøten har søkt om permisjon til og med 
01.01.2019, da hun blir konstituert administrerende direktør i NKK. Ronny Eliassen overtar 
hennes verv i perioden. 
 
Klubbklær; Styret har funnet en leverandør av klubbklær til rimelig pris. Vi skulle få tilsendt 
et par prøver i grå/blå farger. 

 
 
30/2018  Økonomi 
 
Kasserer sliter med banktilgangen. Vi må huske på å få inn et nytt vedtak som sier hvem 
som har signaturrett til neste GF. Det står ingenting om det i vedtektene, derfor anser DnB at 
hele styret har det. Kasserer kontakter banken for å få ryddet opp.  
 
 
31/2018 Avl og oppdrett 
 
Helseundersøkelsen; Vi har gått gjennom utkastet til undersøkelsen, samt sendt 
tilbakemelding om mangler. Vi håper at vi rekker å distribuere undersøkelsen i slutten av 
august slik at vi forhåpentligvis har noen resultater klare til å ta en gjennomgang på 
oppdretterforum ifbm Dogs4All (hvis det blir OF der). AGL 
 
NBFK kontrakt ved salg av valper; Kommet forespørsel på om vi kan legge ut en 
kjøpskontrakt iht retningslinjer for avl. Vi hadde det tidligere, men må utarbeides ny. AGL 
 

 
32/2018 Informasjon til medlemmer / hjemmeside 
 
IPO NM for belgere 13-14 oktober; styret stiller med 2 representanter hver dag. Vi vil ha en 
stand med salg av klubbeffekter. Hege, Unni og Kristine deltar. 
 
Ny klubbmail skal nå være ok hos NKK; styret undersøker tilsendt informasjon og 
fremgangsmåten for å aktivere denne. 
 
Nettvett; styret ser det til tider dukker opp «nettroll» ifbm innlegg og kommentarer. Vi legger 
ut påminnelse om dette. Det kom også en henvendelse fra medlem angående en oppdretter 
som hang ut sin valpekjøper i sosiale medier. Dette er svært uheldig og ikke slik vi ønsker å 
fremstå i sosiale medier. Vi oppfordrer oppdrettere og valpekjøpere om å ta personlige 
konflikter privat. 

 
Neste styremøte er planlagt 15.august. 
 
Sekretær, Kristine   


