
Styremøte 6.2.20 

 

Alle i styret var med, med unntak av Lise, der Tina som vara, var med.  

 

1. Engasjere regnskapsbyrå for å ta regnskapet for klubben ved års slutt. Enstemnig vedtatt, 

med begrunnelse av at dette også kan hjelpe til å få kasserer verv lettere i framtiden i 

klubbvervet osv. (kasserer tar fortsatt de «daglige» plikter for klubben) 

2. Tilbud på trykking av bladet: vi har fått tilbud fra et trykkeri på pris på trykking av bladet, 

dette ligger under den prisen vi har i dag, så dette videresendes redaksjonen for bladet med 

anbefalinger fra styret. 

3. Mestvinnerlista: alle som driver med andre «sporter» eller grener, enn utstilling, vil bli 

premiert ved en rosett, MEN dei må selv sende styret resultatene. I år blir fristen 1 mars, 

men i framtiden blir fristen 1 februar for innsending av resultater. 

 

Endringer i mestvinnerlisten generelt må gjøres på årsmøtet, som et forslag til årsmøtesak.  

 

4. Spesialen 2020. Her har utstillingskomiteen kontroll. 

Spesialen 2021: dato blir 26.6.21, det er ønske om at en annen klubb er med, slik at også 

søndag 27.6 blir med, dette jobbes det med.  

Det blir og ny utstillingskomite fra 2021, da den gamle gjengen gir seg, så her må vi finne 

flinke og gode kandidater, min 3 stk er ønskelig. 

- Premieglass ol, dette kommer styret tilbake til 

Evt.:  

- oppdaterer medlemslister mot bladet og Facebook osv. 

- NJSK er invitert til Kjæledyr messa, dette legges ut på Facebook, for å se om noen er evt 

interessert i å stå på stand ol 

- Info om innmelding av valpekjøpere: disse skal og bør meldes inn av oppdretterne, da 

krysser oppdretterne av at de betaler for dette (vi har derfor anbefalt salgssum på valp til 

17000 kr, for dette første året skulle være inkludert i prisen) info om dette legges ut på 

Facebook med jevne mellomrom 

- Patella status og øyelysning status, dette må tas opp som sak på årsmøtet for 

godkjenning. NJSK søker om dette som vedtak, og at dette skal bli registrert hos NKK i 

Dogweb. 

- Minne om valpehefter og Ras, og at det finnes også som PDF på hjemmesiden. 

 

 


