REFERAT FRA STYREMØTE I NKK NV 26.01.11
Møtet var arrangert som telefonmøte.
Til stede: Irene Sønnervik, Sølvi Ellefsen, Inger Handegård, Barbro Gjerde, Mette M. Waaler.
Fraværende: Stig Brathaug, Gro Janne O. Lerum.
Irene Sønnervik ledet møtet i fravær av Stig Brathag.
SAKLISTE:
Sak 1/11: Godkjenning av referat.
Referatet er godkjent med et tillegg vedr. høringsrutiner. Endret referat sendes ut
på nytt.
Sak 2/11: Registrering i Frivillighetsregisteret.
Registrering i Frivillighetsregisteret er nå i orden. Bekreftelse sendes styrets
medlemmer på e-mail.
Sak 3/11: Styreforsikring.
Saken utsettes til neste styremøte.
Sak 4/11: Kurs.
Kynologikurs.
Kurset arrangeres siste helgen i februar med Per Nymark som instruktør.
Informasjon om kurset på hjemmesiden må suppleres med mer detaljer vedr.
kursavgift, starttidspunkt, program, overnattingsmuligheter, m.m.
Informasjon om kurset sendes i tillegg ut til alle medlemsklubber.
Ringsekretærkurs.
Kurset er planlgt arrangert i Ålesundsområdet. Kurset vil gå over to helger,
25.-27.03.11 og 30.04 og 01.05.11.Siste helg blir det anledning til å gå opp til
eksamen. Jonny Mathiesen har tatt på seg å være instruktør.
Om kurset blir arrangert på Ørskogfjellet eller i Ålesund vil være avhengig av
Påmeldingen, og vil bli endelig bestemt seinere. Barbro tar på seg å undersøke
hvilken kursavgift et slikt kurs vanligvis har.
Når mer detaljert informasjon om kurset foreligger, kursavgift, program, m.m., vil
det bli lagt ut på hjemmesiden og sendt våre medlemsklubber.
Kurs i handling av hund.
Det foreligger ingen informasjon om kurs i handling av hund på utstilling.
NKK har tidligere sendt ut en melding til regionene der det stadfestes at
kynologikurs, ringsekretærkurs, organisasjonskurs og oppdretterskolen er
regionenes ansvarsområde. Kurs i handling må de lokale hundeklubber ta seg av.
Sak 5/11: Brev om dyreassisterte aktiviteter.
Vi gjør ikke noe med denne saken, da private kurs ikke er vårt ansvarsområde.

Sak 6/11: Uttaksregler for landslaget i agility.
Informasjonen er tatt til orientering.
Sak 7/11: Info-mail til klubbene i regionen.
Informasjon sendes klubbene så raskt som mulig.
Sak 8/11: Kort referat fra ekstraordinært RS.
Det ble et langt møte der mye tid gikk med til å avgjøre hvem som hadde
stemmerett ved ekstraordinært RS. Styret i NKK har vært igjennom en turbulent
periode. Når det nye styret får tid på seg, vil det forhåpentligvis igjen falle ro over
organisasjonen.
Sak 9/11: Referat fra regionsledermøtet.
Mye av det som kom opp på ekstraordinært RS ble att opp igjen på regionsledermøtet. Positivt var at det var godt oppmøte både fra hovedstyret i NKK og fra
regionene. Møtet ga våre representanter nyttig erfaring.
Eventuelt: Vi ønsker å spørre NKK om de ønsker å skjerpe kravene til hvem som kan oppnå
championat i lydighet ved å stille krav om ”very good” på utstilling. Tidligere var
det tilstrekkelig med ”good”.
Kan det være en idé å opprette en side på Facebook for region NKK NV? Enighet
Om å gjøre det umiddelbart, da siden kan strykes igjen, dersom noen har store
motforestillinger. Irene tar på seg å opprette siden på Facebook.
Når vi mottar saker til høring, er det viktig å sende tilbakemelding, selv om vi ikke
har endringsforslag eller andre innspill.

Mette M. Waaler,
referent.

