NORSK CHOW CHOW
KLUBB
Havsteinbakken 11c
7021 Trondheim

Org.nr.
985 887 888
www.ncck.no

Styremøte 12.06.17 kl 20:00 på Skype
Tilstede: Grethe Rødby, Lasse Lønseth, Lene Johansen, Roar Gundersen, Rune Mulder, Eva
Lill Bratlie
Sak 1: Konstituering
Vi i hovedstyret ble stemt inn til våre respektive verv av GF.
Valgkomiteen har valgt Roar som leder.
Redaksjonskomiteen har valgt Grethe som leder.
Avlsregisterkomiteen har valg Turi som leder.
Aktivitetskomiteen har ikke valgt noen enda, men det skal avklares innen kort tid.
Sak 2: Økonomi
Lene ordner med å sende fakturaer så blir det liggende klart i regnskapet med bilag.
Det har ikke kommet inn noe innbetaling fra NKK enda fra utstillingen. Lasse venter på mail
etter at utstillingen er ferdig og godkjent.
Lene har kontroll på økonomien og den er god.
Sak 3: Utstillingene
a) Dommere for 2018
Datoer er avklart og søkt om. Siste helga i mai og siste i august Dommere er ikke avklart
enda. Eva Lill undersøker vedr dommere og setter opp forslag som hun sender på høring til
styret på mail. Gruppe 1,2,3,5 og 9.
Irske dommere er rimelige og få hit. Kan også være interessant å få tak i en speialdommer på
CC?
b) Tema for eget møte
- Erfaringer til nytte for neste gang
Forslag til møte 4. juli i Drammensområdet om evaluering av utstillingen i Sanda. Eva
Lill har sendt sine tanker og evaluering rundt utstillingen og de andre oppfordres til
det samme.
- Felles utstillingskomite for HK og avd Østland Vest
Vi bør sette opp en komite på minst 5 personer.
Bruke en handlingsplan for å planlegge utstillinger fremover. Frem mot 2019
Engasjere en dugnadsgjeng i Bø?
Eventuelt ta betalt for parkering. Kanskje bruke de pengene til å betale en
dugnadsgjeng for å hjelpe til å rigge opp og ned.

Vi har et rom på campingen som vi lagrer telt etc. men hvis campingen vil ta tilbake det
rommet må vi tenke på å leie lokale et annet sted i nærheten. Da kan vi også gå til innkjøp av
flere nødvendigheter som f.eks. kjøleskap. Dette går vi mer inn på neste møte.
Sak 4: Chow-posten
Lasse videresender en mail fra Grethe til styret.
Vi må få en pris fra trykkeriet hva det koster å lage bladet. Nå trykkes ca. 180 blader pr/gang
og vi har ca. 10 stk i restopplag hver gang.
Forslag fra Eva Lill at redaksjonskomiteen innhenter tilbud fra ulike trykkerier for å forsikre
oss om at vi har en god avtale 1 gang i året.
Sak 5: GF 2018
Det blir for mye styr å ha GF på Sanda samtidig som vi arrangerer utstilling. Det er heller ikke
noe gunstig «lokale» der for dette.
Forslag fra Lasse å ha det på Gardermoen. Lettere for folk å komme dit.
Gardermoen Kurs og konferansesenter blir foreslått. Eva Lill tar kontakt med lokalet og
sjekker tilgjengelighet på 30 rom i første omgang. Sjekker også pris. Pakkepris inkl lunch etc.
http://www.garder-kurs.no/
Planlegge tema/rasemøte samme dagen.
Forslag 17. mars 2018.
Sak 6) Eventuelt
Eva Lill skriver referater heretter fra møter og lagrer i f.eks. «drop box». Eva Lill kaller også
inn til videre styremøter fremover.
Eva Lill meldes inn i brønnøysundet som en del av styret i CC klubben.
Hjemmesiden: forslag: Siri, datteren til Lasse kan ta seg av den. Lasse er web hotell
administrator. Hva slags program er hjemmesiden laget i? Lasse undersøke om det til neste
gang.
Forslag om å legge inn bilder av styremedlemmene på hjemmesiden.
FB siden: Lasse er adm der og Siri.
Roar: Bente Karlsen, NKK representant på vår GF, anbefalte oss å foreta en lovendring til
nesten GF vedr utenlandske medlemmer og stemmerett. Eva Lill sjekker med Bente om vi kan
få vite hva slags lover andre klubber har rundt det.
Komiteene blir nå valgt inn av GF, bør det gjøres om til at styret oppnevner disse?
Lasse sender Eva Lill log in og passord til klubbens dog web arra slik at hun får tilgang.
Møtet avsluttet kl: 21:15
_________________________
Eva Lill Bratlie

__________________________
Lasse Lønseth

_________________________
Grethe Rødby

__________________________
Roar Gundersen

_________________________
Rune Mulder

__________________________
Lene Johansen

