Styremøte Njsk 28.09.2022.
Sak.
1 : Konstituering av styret-Styret konstituerte seg etter valgte possisjoner.
2 : Samordnet registreringsmelding og fordeling av interne arbeidsoppgaver – Hege tar seg av
Brønnøysund registeret/samordnet (Espen bistår med dette) - Helle tar seg av referater
fremover,samt oppdaterer desse etter behov – Anne fortsetter som sidekick og skribent for bladet –
Ketil og Catharina går inn som styrets ansvarlige for Ål 2023 sammen med utstillingskomiteen som
pr nå består av Grethe (dette omhandles også av pkt 4 i saksliste.Fortløpende arbeidsoppgaver
fordeles ved behov
3 : Endringer i Avlsråd – Hanne ga årsmøtet beskjed om at hun ville trekke seg, og styret vil med
det takke Hanne for mange år i avlsrådets arbeidsoppgaver og for hennes kompetanse som hun
villig har delt med seg.
Styret ble videre anbefalt Monica Skauby som ny kandidat,forøvrig takket Monica ja til å sitte i
Avlsrådet sammen med Tore Botten som fortsetter sitt virke.
Monica er etter styrets oppfattning en kandidat med lang fartstid i rasen og besitter stor kunnskap og
kompetanse om oppdrett og rasen generelt og vedtar med det at hun er en verdig kandidat til dette
arbeidet.
Samtidig er det styrets oppgave å presisere at verv/delegat i klubben krever åpenhet og respekt for
medlemsmassen i klubben herunder også på sosiale medier.
4 : Ål 2023 Utstillingskomiteen – Jmfr punkt 2 er det pr nå Grethe som er utstillingskomiteen.Ketil
og Catharina går inn og samkjører Ål 2023 sammen med henne,det er alikevel tynt besatt på enkelte
områder som må fylles på med mannskap etterhvert.Sammen med styret settes ett budsjett som det
jobbes i forhold til.Alle 3 har lang erfaring fra arbeidet rundt spesialen,styret kompleterer der det
blir behov.
5: RS-NKK – Espen blir klubbens representant og Njsk dekker utgifter til billigste mulige
reisemåte og opphold – Hege blir vara til RS.
6 : Diverse – Her var det mange gode innspill,men hovedsaken dreide seg mest om JapanerBladet.
Det er liten og eller ingen innteresse pr nå om å gå inn som redaktør (Henriett har
barselpermisjon,og har heller ikke gitt løfter om å fortsette etterpå) Marita har bekreftet at hun skal
bistå med bladet i en overgangsfase,men ønsker som utgangspunkt å drive mestvinnerlister på sikt.
Vi har kontakt med en person med lang erfaring i å lage medlemsblad, som idag er redaktør for
Newfoundlanshund bladet . Hun er villig til å lage JapanerBladet til vi evt finner ny redaktør ,
salæret vil utgjøre en kost pr produksjon på 3000,- til redaktør (samme som vedkommende får i
Nuffeklubben) Å lage bladet er en prosess på 25-30 timer, det er derfor en utfordrende prosess å få
noen til dette på dugnad men det jobbes videre med.
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