
Referat Styremøte NJSK 28.11.2019 
 
Tilstede: Grethe, Ketil, Jorun, Ann-Helen og Lise 
 
 

Sak 1: Inntekter fra utstillingen 2019 
Klubben forventet mer inntekter fra NKK etter utstillingen i 2019. I budsjetteringen ble det ikke 
tatt høyde for at prisene var satt ned fra tidligere, selv om det var dobbel utstilling.  
Det var regna med at jubileumsutstillingen skulle gå med underskudd, men det ble litt mer enn 
forventet. 
 
Prisene for årets utstilling var 300 voksen / 250 veteran / 200 valp. Dette for å trekke flere 
påmeldte.  
 
Kiosken gikk veldig bra på årets utstilling. 
 
For neste års utstilling forventes det innsparinger på rosetter (annen leverandør og mindre frakt/ 
fortolling), dommerutgifter og middagen blir igjen betal av medlemmene selv og ikke sponset. 

Sak 2: Utstilling 2020 
Torpomoen 19. - 21. Juni 2020 er booket. Grethe søker utstillingen til NKK nå innen fristen 
neste år. Utstilling 1 dag. 
 
Budsjettet blir som i 2018. 
 
Forslag om å ikke kjøpe så mye i premier. Pris og forslag på premier i glass hentes inn av Jorun 
og Lise. 
 
Vi har fortsatt vandrepokaler og fôrpremier pluss rosetter. 
 
Gavepremier til plasseringer (feks beste tispe, 2. Beste junior hann) bes legges på rett 
plass når den gitte plasseringen skal tildeles av giver selv eller noen den gir ansvar for 
dette. Dette for å lette ansvaret for utstillingskomiteen.  
 



 

Sak 3: utstilling 2021 
 
Datoer sjekkes med Torpomoen, eventuelt flytting av sted. Mulige datoer er foreløpig i uke 25 
og 27.  

Sak 4: Info om styret til bladet 
Alle i styret skriver litt om seg selv og legger ved et bilde og sender til 
norskjapanskspisshundblad@outlook.com 
Dette til neste nummer i 2020. 

Sak 5: Regnskapsbyrå 
Forslag om å engasjere regnskapsbyrå for at det skal bli enklere for nåværende og fremtidige 
kasserer å føre/sluttføre regnskap for klubben vedtas.  
 
Byrået som kasserer har vært i kontakt med er kjent med både systemet som brukes og klubben 
fra før og ser ut som et bra valg, pris innhentes av Jorun. 

Sak 6: RAS 
NKK jobber med nye it-systemer for beregning av avls- og helsestatistikker (tidligere stopper i 
vår RAS på 2012). RAS vil ikke trenge å oppdateres før nærmere beskjed fra NKK, avlsrådet vil 
da få beskjed om å oppdatere ny versjon, fra leder.  

Sak 7: Registrering av Patella luksasjon i Dogweb 
Forslag om at klubben setter krav om kjent Patellastatus hos begge foreldredyr ved nye 
registreringer i dogweb i 2020 er vedtatt. Dette står per nå i NJSKs retningslinjer for avl og 
oppdrett. 
Grethe sender søknad til NKK. Lise fikser artikkel og informasjon til bladet. 
 
Mer innhold etterlyses til bladet, gjerne mer helse, stell o.l. Prøver å engasjere flere eller bidra 
selv. 
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