Referat - telefonstyremøte NKK Nordvestlandet tirsdag 21.09.10
Til stede:
Stig Brathaug (stig@brathaug.no) – leder
Irene Sønnervik (irene.sonnervik@enivest.net) – nestleder
Inger Handegård(kennel@desperado.no) – websideansvarlig
Møtte ikke:
Barbro Gjerde (barbro@femfingre.com) – kasserer
Gro Janne Olsen Lerum (gro.janne.lerum@enivest.net) – styremedlem
Sølvi Ellefsen (oeiv-ell@online.no) – styremedlem
Mette Marie Waaler (mmwaaler@hotmail.com) – sekretær

SAKLISTE:
Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent, vedrørende trinn 1(2) kurs – vi tar opp dette ved senere
anledning etter henvendelse vedr ønske om kurs
Sak 17/10

Driftsstøtte
Kr 24.000 innvilget fra NKK (søknad var på 30.000). Når dette legges
sammen med overskuddet fra 2009 (ca kr. 24.000), har regionen ok økonomi.
Dersom regionen har spesifikke behov, må de søkes særskilt.

Sak 18/10

Disiplinærsak (egen region)
Saken vedr ettersøksdommer – sendt inn fra retrieverklubben. Er innsendt
komitè – ikke fått tilbakemelding enda – Stig følger opp med komiteen
hvordan saken ligger. Irene snakker med person som har klaget muntlig, og
forsøker å få skriftlig klage. Viktig å videreformidle alle tilbakemeldinger
vedrørende vedkommende.

Sak 19/10

Styreforsikring
For å få dette på plass må regionen registreres i Brønnøysundregisteret –
frivillighetsregisteret, med registrering av styret m/personnummer.
Vedtekter/lovmal skal registreres. Irene sjekker om dette finnes.

Sak 20/10

Kursbehov
Kynologikurs: Planlagt til Skei etter at Fjærlands-bommen er avsluttet. Vi
fortsetter med planleggingen til denne lokasjonen. Blir i februar/mars 2011. Vi
må ut med rikelig og god informasjon til lokale klubber. Barbro skulle sjekke
litt hvem som kunne holde kurset. Følges opp til neste møte (Per H. Nymark?)
Stig følger opp med Barbro. Inger sjekker når Ølen har utstilling (er 12-13
februar – ingen kollisjon), og finner en dato kurset går.
Instruktørkurs: Kommet forespørsel fra Kildal i Florø Hundeklubb om at de
ønsker trinn 1 kurs. Bør være 8 – 10 deltakere. Regionen bør gå ut med info til
klubbene om kravene som gjelder, samt at klubbene må komme med

tilbakemelding på hvor mange kandidater de har. Inger lager lite skriv om
avholdelse av trinn 1 kurs. Regionen ønsker egne krefter til å holde slike kurs
lokalt.
Ringsekretærkurs: For dette kurset var det snakk om avholdelse i nordre del av
regionen. Må komme tilbake til dette når noen fra området er med på møte.
Sak 21/10

Dommerutdanning spordommere
Spørsmål fra Inger må sendes til fagkomiteen for spor – fra NKK
Nordvestlandet som region – ikke fra enkeltperson! Kun spørsmålene i skrivet
fra Inger skal sendes inn. Stig lager et utkast og sender Inger – sender deretter
inn til NKK.

Sak 22/10

Ekstraordinært RS
Vi har ikke fått mye informasjon om hva denne konflikten gjelder, men den har
medført at leder, nestleder og et styremedlem har trekt seg etter en “crash” med
administrasjonen, som har medført brudd på arbeidsmiljøloven. Styret satte
frem forslag om at leder og nestleder trakk seg, ett medlem trakk seg frivillig
da leder og nestleder gikk. Stig informerte om at dette hadde vært en intern
konflikt i NKK mellom styret og administrasjonen. Det er en treghet i
organisasjonen, men konflikten ble behandlet på feil måte. Gjenværende styret
ble rådet til å gjennomføre et ekstraordinært RS, da det ble for lenge å sitte med
forkortet styre. Saken hadde utgangspunkt i en arbeidskonflikt, som ble meget
dårlig håndtert av styret, som igjen ble bedt om å trekke seg. Dette var et forsøk
på å gjennomføre endringer i organisasjonen i en fart/tempo som
administrasjonen ikke håndterte.
På det ekstraordinære RS kan det komme forslag om å kaste hele styret, og
velge nytt. Dette vil i så fall kunne bli meget uoversiktelig for hele
organisasjonen, og er ikke ønskelig. Det er viktig å få fylt opp styret med de
manglende medlemmene, så styret blir funksjonelt. NKK trenger en sterk
styreleder.
Valgkomiteen har satt frist til 11/10 for nye kandidater.
Inger og Barbro er på Dogs4all og kan møte og stemme på vegne av NKK NV.
Vi har ikke egne kandidater.
NKK NV dekker hotellrom og eventuelt ekstrautgifter i forbindelse med reise
for vår representant.
NKK NV bør ha et telefonmøte når kandidatene er klare – dette bør/må skje på
kort varsel.

Sak 23/10

Eventuelt
Høringsrutine
NKK har sendt ut opplegg for høringsrutine. Hvilke rutiner skal gjelde når de
har slike høringer? Enkeltpersoner må få uttale seg – ellers kan vi gå glipp av
en del kompetanse.
Hvem kan gå igjennom og lage et utkast til svar?
Stig: Fagkomiteer bør ha mulighet til å arbeide med egne områder – ALT må
ikke gjennom HS – ulike rette fora for alt. Bare de som er berørt skal høres

(skeptisk). Skal gjennom klubbene – ikke enkeltpersoner. Hvem er
høringsinstans for blodspor – berører ikke bare enkelte klubber, men mange!
Eks. LP Norge, utkast til nye regler lå ute m/faktiske feil. Rett tilbakemelding
til fagkomiteen medførte umiddelbar korreksjon – uten å gå veien om
tilbakemelding på selve høringsrunden. Da er det bra md tilbakemelding fra
enkeltpersoner – ikke bare fra klubbene.
Hvis opplegget følges: legge ut plan for høringer – da kan enkelte gå inn o
finne oversikt dersom interesse. Hvem var høringsinstans for nytt regelverk
vedr blod. Ingen kan se å ha fått dette.
Regionen bør ha en undergruppe på 2-3 personer som ser på dette med
høringsrutine: forslag om: Inger, Barbro og Mette ?
Bør ha noe å legge frem til møtet 31/10 på Eid.
Diverse
NKK har sendt ut bekr.mail ang kontingent for 2011. Skal svares på av
klubbene.

Møtet slutt 20.50
Irene M. Sønnervik
referent

