Norsk Chow Chow Klubb
Protokoll fra Styremøte 4. juli 2017
Sted: Hos Lene Johansen, Konnerud.
Tilstede fra Styret: Lasse Lønseth, Lene Johansen, Roar Gundersen (på
Skype)
Øvrige inviterte tilstede: Mona K. Selbach, Grethe Rødby
Møtet var avtalt på forrige styremøte for at styret med varamedlemmer skulle møtes rundt bordet
og bli bedre kjent sammen med de som skal arrangere avdeling Rogaland og Østland Vests
utstillinger på Sanda i august. Det viktigste var å gjennomgå erfaringene fra mai, og begynne å legge
planer for arrangementet i august.
Det ble derfor først et kort styremøte og deretter et arbeidsmøte for planlegging og
oppgavefordeling for avdelingenes utstillinger i august.
Saksliste utsendt på forhånd:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Evaluering treff/utstillinger Sanda
Dommere neste år
Dommerønsker til NKK
Henvendelse fra dommerforeningen ang. dommer-mentorering
Økonomi
Chow-posten
Valpeformidlingen, hvordan skal den fungere?
Rasemøte/generalforsamling.
Andre saker.

0) Det ble påpekt at godkjennelse av protokollen fra forrige møte manglet på dagsorden.
Referatet ble fordelt og utestående saker som hastet ble behandlet. Om det er bemerkninger
til protokollen kan det tas på neste møte.
1) Evaluering treff/utstillinger på Sanda
Før møtet hadde sekretæren sendt styret et utkast til handlingsplan/sjekkliste for planlegging
og gjennomføring av utstilling. Dette ble benyttet som grunnlag for videre planlegging i
arbeidsmøtet etter styremøtet.
2) Dommere neste år:
Til utstillingene i mai neste år trengs 3 dommere, helst all round-dommere. Mona setter opp
supplerende forslag om dommere og Lasse sender forespørsel til dem så snart som mulig.
3) Dommerønsker til NKK:
Mona setter opp liste med forslag på dommere til NKKs internasjonale og nordiske
utstillinger.
4) Henvendelse fra dommerforeningen ang. dommer-mentorering
Vi anbefaler Mona Selbach som mentor for dommerelever, og anbefaler ingen andre. Lasse
besvarer brevet fra Autoriserte Hundedommeres Forening.

5) Økonomi
Lene og Mona jobber med regnskapet for treffet i mai og fordelingen av utgifter og inntekter.
6) Chow-Posten.
Redaksjonskomiteen arbeider med nr. 2 som skal ut før ferien. Grethe etterlyste lederartikkel
fra Lasse.
Bladet skal gjennomgås av leder før det går i trykken.
7) Valpeformidlingen, hvordan skal den fungere?
Vi vurderer hvordan kull skal presenteres på Internet, Facebook, Web osv. og om det skal
stilles noen krav. Saken tas opp på neste møte.
8) Rasemøte og generalforsamling.
Vi er enige om lørdag 17. mars og at arrangementet gjennomføres på en dag. Garder
Konferansesenter på Gardemoen er foreslått som sted, men det er ikke avklart om lokalene
er ledige den dagen. Sekretæren undersøker det. Tas opp på neste møte.
9) Andre saker:
a. Fra NKK: Høring om økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag m.v.
Vi svarer ikke på dette.
Protokollført av
Lasse Lønseth (sign.)

_________________________
Lasse Lønseth

_________________________
Lene Johansen

__________________________
Roar Gundersen

