STYREMØTE I NKK-NV 27/06.11
Telefonstyremøte: 27/06.2011 kl. 19.30-20.45.
Til stede: Stig Brathaug, Barbro Gjerde, Irene Sønnervik, Sølvi Ellefsen, Mette M. Waaler.
SAKLISTE:
Sak 27/2011 - Godkjenning av referat fra styremøte 30.05.11
Referatet ble sendt ut like før styremøtet startet. Det gjorde at de fleste ikke
hadde lest det. Stig tar imot evt. kommentarer og sender over til Mette. Justert
referat sendes deretter alle i styret.
Sak 28/2011 – Fellesmøte Sørdelen
Dessverre måtte fellesmøtet Sør i regionen avlyses, da bare en hundeklubb hadde
bekreftet sin deltakelse. Flere hundeklubber har sagt de vil delta ved neste
anledning som da vil bli høsten 2011 i Ålesund.
Sak 29/2011 – Presentasjon av NKK / Region NKK-NV
Vi har mottatt et fint opplegg fra NKK vedr. presentasjon av NKK som organisasjon.
Den vil vi ta i bruk når vi prøve å arrangere et nytt fellesmøte for regionens
hundeklubber i Ålesund.
Sak 30/2011 – Søknad om driftstilskudd
Stig har utformet en søknad om driftstilskudd på bakgrunn av det aktivitetstilbud vi
Har i region NKK-NV. Kopi av søknaden er sendt styremedlemmene til orientering.
Søknaden er sendt NKK v/ Stig.
Sak 31/2011 – Høring – instruks for styrearbeid
Høring – instruks for RS-oppnevnte komiteer
Vi finner over nevnte instrukser greie og har ingen kommentarer utover dette.
Stig formulerer et svar som sendes NKK.
Sak 32/2011 – Tiltaksplan, verdi- og måldokument
Momenter som kom fram under drøfting:
En tiltaksplan bør være klar, tydelig og kortfattet og bare inneholde gjennomførbare
idéer / mål.
Planen må være konkret og ha langsiktige mål.
Det er bra med visjoner, men de må være forankret i virkeligheten.
Stig formulerer et svar ut på bakgrunn av det som kom fram under drøftingen.
Forslaget sendes styret for evt. kommentarer, før det sendes NKK.
Sak 33/2011 – Høring om det skal være ”region-komite” mellom oss og NKK-HS

En ”region-komite” vil bli et nytt administrativt skikt mellom oss og NKK-HS som
vil bidra til å øke avstanden mellom NKK-HS og regionene ytterligere.
Vi foreslår i stedet at hver region har en fast kontaktperson i hovedstyret.
Sak 34/2011 – Vedr. Kristiansund hundeklubb
Kristiansund hundeklubb ønsker å søke medlemskap i NKK. De ønsker bl.a. et
Nærmere samarbeid med andre hundeklubber i vår region. Styret kjenner noe til
Klubben, som nå har etablert seg med et styre som har plan om å tilby aktiviteter i
området. NKK-NV ser positivt på at klubben har etablert seg, og ønsker dem
velkommen til et samarbeid i vår region.
Stig svarer på henvendelsen.
Sak 35/2011 – Valg
Frist for innsendelse av forslag til kandidater som kan være med i hovedstyret og
de ulike komiteer i NKK, er satt til 15.08.11. Det har ikke framkommet forslag på
kandidater til styremøtet i dag. Dersom noen skulle komme på aktuelle kandidater
seinere, kan forslag sendes Stig på e-mail innen fristen.
Eventuelt:
-Styret har registrert svar fra NJK vedr. dommer fratatt sin autorisasjon.
Styret tar saken til etterretning.
-Mette har snakket med foredragsholderen på kynologikurset, Per Nymark. Han
ble glad for de mange positive reaksjoner fra deltakerne på kurset høsten 2010.
Han kommer gjerne tilbake og holder kurs for oss igjen. Sen høst til vinter er beste
tiden for ham, viktig å spørre ham i god tid på forhånd. Per kan foredra om flere
tema innen hund og aktiviteter med hund.
-Det oppsto problemer med telefonmøtefunksjonen denne gang. Noen hadde
vansker med å komme med i møtet, og Stig ble ”kastet ut” på slutten. Utilsiktet
forhåpentligvis?!
Neste styremøte skal etter planen være 31.08.11.

Mette M. Waaler,
(ref.)

