Referat - telefonstyremøte NKK Nordvestlandet onsdag 10/3.10
Til stede:
Stig Brathaug (stig@brathaug.no) – leder
Irene Sønnervik (irene.sonnervik@enivest.net) – nestleder
Barbro Gjerde (barbro@femfingre.com) – kasserer
Inger Handegård(kennel2desperado.no) – websideansvarlig
Gro Janne Olsen Lerum (gro.janne.lerum@enivest.net) – styremedlem
Sølvi Ellefsen (oeiv-ell@online.no) – styremedlem
Mette Marie Waaler (mmwaaler@hotmail.com) – sekretær

Sak 1/10: Konstituering, valg av nestleder og sekretær
Vedtak: Nestleder – Irene Sønnervik
Sekretær – Mette Marie Waaler
Sak 2/10: Gjennomgang – økonomi v/ Barbro
NKK Nordvestlandet har pr. i dag kr. 33.501,09 disponibelt på bankkonto.
Sak 3/10: Referat etter gjennomføring av Oppdretterskolen del 2 v/ Barbro
60 deltakere møtte opp (hvorav 9 var menn). Det var stor interesse for å høre de
to dyktige og erfarne foredragsholderne, Astrid Indrebø og Hilde Bremnes.
Kurset ble arrangert i Ålesund.
Sak 4/10: Møteplan – 2010
Selv om medlemmene i styret bor svært spredt i regionen, er det ønskelig med to
møter i året der vi møtes fysisk, ett vår - ett høst. Vanskelig å finne en dato der alle
kan. Enighet om å overlate til Stig å bestemme møtedatoer, både for to fysiske
møter og eventuelle telefonmøter for 2010.
Sak 5/10: Regionsledermøte januar 2010
Styremedlemmene har mottatt referat fra regionsledermøtet.
Stig la fram følgende saker som kan være aktuelle for styret å engasjere seg i:
-NKK-utstilling
Forslag om å arbeide for å få lagt en NKK-utstilling til vår region i 2013. Regionen
Har arrangør og egnede lokaler i Ålesund.
Vedtak: Enighet i styret om å gå inn for denne oppgaven.
Barbro vil undersøke med Sunnmørshallen vedr. mulige datoer straks.
-”Rusken-aksjonen”
Enighet i styret om å forsøke å engasjere regionens hundeklubber i en felles
opprydningsdag 3. mai. Viktig at hundeeiere viser seg fram på positive måter, da vi
altfor ofte blir negativt omtalt i pressen.
Vedtak: Stig lager et informasjonsskriv som sendes ut til samtlige hundeklubber i
vår region. Klubbene minnes samtidig om NKK Nordvestlandets hjemmeside som inneholder informasjon om aktiviteter av felles interesse for
regionens hundeklubber.

”Hundens dag”
Vedtak: Det blir ikke satset på noen felles ”Hundens dag” for regionen i 2010. De
blir opp til den enkelte hundeklubb å ta initiativ til lokale arrangement.
Sak 6/10: Kynologikurs
Det var planlagt et kynologikurs med Per Nymark som foredragsholder i september
2009. Dessverre ble det utsatt på grunn av for liten påmelding.
Styret ser at det kan være bedre å arrangere kynologikurset på ulike steder i
regionen for å gjøre det mer tilgjengeig for folk.
Vedtak: Styret vil utrede muligheten for å arrangere kynologikurs i Molde,
i Ålesund og i Sogndal. Undersøke kostnader, gunstig tidspunkt, og om
det vil være mulig å søke stønad hos NKK til prosjektet.
Sak 7/10: Kursbehov i sørdelen av regionen
Mangel på instruktører er ett av problemene mange klubber opplever når de
prøver å gi medlemmene et bedre aktivitetstilbud lokalt. Særlig gjelder dette Sogn.
For å bli NKK-instruktør må en oppnå resultater med egen hund og i tillegg gå som
Instruktørelev under annen instruktør. Uten instruktører i rimelig nærhet blir en ofte
stående på stedet hvil uten å klare nødvendig premiering med egen hund, og uten
noen å gå som instruktørelev hos. Ber NKK Nordvestlandet vurderer tiltak som kan
avhjelpe problemene sørdelen av regionen har med mangel på kvalifiserte
instruktører.
Vedtak: Styret vil arbeide for å arrangere kynologikurs 3 steder i regionen, i
Molde, i Ålesund og i Sogndal.
Vedtak: Styret vil sette i gang en kampanje for å få flere til ta instruktørutdanning.
Inger vil forberede seg på temaet til neste styremøte.

Mette Marie,
(ref.)

