Referat fra telefonstyremøte 28.01.14.
Tilstede: Kari Jegleim, Torodd Myrhaug, Inge Knutsen, Arne Huseby,
Kurt Idalen, Einar Ese, Kurt Idalen, Eirik Østerhaug, Inger Nina
Farstad (referent).
Sak 1 – referat foregående møte.
Godkjent.
Sak 2 – inne- og utgående post.
Inn: Epost fra SWK – Göran Hellberg – om dommerutdannelse og assistanse fra SWK
Sak 3 – oppfølging handlingsplan.
1. Årsmøte 2014:
Foregår 15. Mars på Mortens kro ved Lillestrøm. Stipulert varighet 12-17.
Årsberetning: Kare har laget et utkast. Eventuelle mangler/tillegg meddeles henne.
De andre grupper sender sitt innen 12. Feb.
2. Regnskap: fint satt opp, lett å følge alle bevegelser.
Budsjett: vi må legge inn faktura kr 5000 for Helseundersøkelsen og øke utgifter til
dommerutdannelse. Kontingent inntekter økes til 25000.
Vester: det vil koste 15000 kr å få laget 30 vester, disse skal vil koste 600 per stk som
forhåndsbestilling hvilket gir stipulert inntekt 18000. Det ønkses ogås at man kan kjøpe
løse NWK merker.
Søknadsinntekter vil ev komme som pluss. Vi bør søke NKK om støtte til
dommerutdannelse.
Om videre helseforskning: Inger Nina tar kontakt med SWK om egnet tidspunkt til å
fremme en ide om forskningsprosjekt mellom Norge og Sverige.
Kontingent: denne ble økt i 2013. Styret vedtar denne gang å øke
Kontingent for familiemedlemmer til 150 kr, altså en økning på 50 kr.
3. Aktivitetsplan oppsatt i 2013 for 2014 vil følges. Viktigst i 2014 er å starte opp
med dommertudannelse og jaktprøver i Norge.
4. Jaktprøver. Det kreves at etiske regler fra NKK utgjør en del av
dommerutdannelsen. Vi anmoder NKK om å avholde kurs for dommeraspiranter
i dette, og at NKK godkjenner en slik framgangsmåte.
Sak 4 - innkomne forslag om saker til Årsmøtet.
To saker:
1 – forslag om å begrense antall avkom etter avlshunder i Norge
2 – forslag om å fjerne kravet om øyelysing for hunder som skal gå i avl
Styret ber Avlsrådet uttale seg om disse forhold innen 12. Feb slik at saken kan fremmes
på Årsmøtet.

Sak 5 – valg på nye styremedlemmer
Valgkomiteen jobber med forslag til nye verv.
Sak 6 - Årets hund
Forslag om å premiere ekvipasjen Carl-Hermans Xituva og Elisabeth Sareisian.
Begrunnelse: god premiering utstillinger, godkjent UKL i Sverige med høy poengsum,
godkjent ettersøkshund, godkjent sporprøve i Sverige.
Forlsaget vedtas.
Sak 7 – Eventuelt
Inge informerer at nyutpekt revisor krever 8000 for å revidere regnskap + moms.
Klubben har ment at dette skal være gratis, i tråd med muntlig avtale. Dette kravet kom
derfor helt uventet og er ikke budsjettert, dessuten er det urimelig høyt i forhold til
klubbens størrelse og inn-/utgående midler.
Styret vedtar å ikke betale dette kravet. Vi vil bruke vararevisor som er medlem i NWK
Ingvild Ertsås. Det blir opp til revisor å fremme krav overfor oss. Leder og kasserer
sender epost til revisor om dette.

