REFERAT FRA STYREMØTE 29.01.2013
Med på møtet var Irene, Mona, Karl Erik, Britt, Monica, Elna og Tore
Styret vil legge inn et forslag til årsmøte om å legge ned aktivitetsgruppe vest og erstatte
aktivitetsgrupper med distrikskontakter. Dette er ganske vanlig i andre hundeklubber.
Da blir en person godkjent som kontakt av styret og får som ansvar å arrangere treff,
turer og eventuelt ha enkle kurs, hvis det er av interesse.
Det har kommet inn forslag om at vi også skal ha: lydighetskontakt, AG-kontakt,
utstillingskontakt og ungdomskontakt, men styret ser det som litt vanskelig å finne folk
som kan fylle alle disse oppgavene.
Irene har sagt nei til en ny periode som leder og styret har spurt Tore Botten om han vil
overta og det sa han ”ja” til. Irene har sagt ja til å være materialforvalter og har da
ansvaret for utstillingshengeren med innhold. Hanne Ånensen har sagt ja til å være
styremedlem.
Utstillingen på Ål nærmer seg og klubben tar med takk i mot gavepremier.
Kristine M. Hafsøe har sagt ja til å være ringsekretær. Vi trenger skriver og skal sende ut
forespørsel om dette.
Karl Erik tar kontakt med dommer Peter Jensen og planlegger reiserute. Datteren til
Irene, Heidi, er så snill å henter dommeren på Gardermoen og frakter ham til Ål.
Det er på tide å komme i gang med RAS, som skal være ferdig 01.01.2014. Her vil
avlsrådet få i oppgave å gjøre dette, sammen med to representanter fra styret: Monica
og Tore.
Det har vært en del diskusjon om hvordan vi skal formidle salg av valper. Finn.no har
kommet opp med et tilbud til raseklubbene, men vi stiller oss litt tvilende til om dette
vil fungere. Da er vi mer interesserte i det som NKK vil utvikle. De vil opprette en
nettside hvor valpekjøpere kan gå inn og få en oversikt over oppdrettere på den rasen
de ønsker. Og her vil valpekjøperen også være sikker på at valpen er registrert i NKK før
de kjøper valp.
Det kom opp ønske om å lage en kalender til neste år og Monica skal sjekke priser på
dette.
Avlsrådet sier de har fått begymringsmelding fra NKK angående gemyttet på japaneren.
Styret vil gjerne høre litt nærmere om dette før vi tar stilling til den.
Det var forespørsel om mentaltesting av japaner på spesialutstillingen var av interesse,
men styret mener at det er for vanskelig å organisere og for knapp tid en helg.
Britt Frida Hafsøe
sekretær

