Referat

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge, 10. september 2018
kl 2000, på Skype
Til stede: Kristin Moldskred Myrene, Tanja Horn Bolset, Anne Mette Mikkelsen, Eivind Øverli
Holm, Elin Slåen og Alise Strøm Sørensen.
Forfall: Monica Bjørnsen.

Sakliste
19/18 Rutiner ved nytt styre (fra sist møte)
Styreinstruks ble gjennomgått. Behov for endringer på noen av punktene, og innspill til dette
sendes til leder, Kristin. Instruksen vil bli tatt opp til behandling igjen på neste styremøte.
20/18 Styretildelte roller (fra sist møte)
Dokumentet (årshjul) ble gjennomgått, og en god del henger sammen med sak om
styreinstruks. Anne Mette lager et utkast til nytt årshjul til hele styret for innspill. Saken tas
opp igjen på neste styremøte.
21/18 Velkomstbrev til nye medlemmer
Velkomstbrev til nye medlemmer innføres som fast ordning, og føres inn i årshjul.
22/18 10 på topp valp
Det har kommet et spørsmål/forslag om å ha «Ti på topp valp». Styret diskuterte saken, og
mente at en slik ordning bl.a vil være krevende å administrere.
Forslaget følges ikke opp videre.
23/18 Rosetter til 10 på topp i stedet for diplom
Styret diskuterte saken. Rosetter er kostnadsmessig dyrere enn diplom.
Det ble vedtatt at klubben fortsetter med diplom, og at denne endres slik at den blir større
(A4).

24/18 Fortsatt medlem i Raseklubbenes fellesallianse
Noe av bakgrunnen for en slik allianse har vært å stå samlet – og sterkt i forhold til Norsk
Kennel Klub, og gjennom dette bidra til mer effektive møter i generalforsamlingen.
Styret hadde en del spørsmål knyttet til klubbens nytte av å være med i denne alliansen.
Saken om videre deltakelse i Raseklubbenes fellesallianse tas opp på IUKNs
generalforsamling.
25/18 Stand D4All
Kort gjennomgang blant medlemmene i styret om hvem som evt kan stå på stand. I tillegg til
dette bør region øst (?) forsøke å finne folk til å ta vakter, blant annet med tanke på nærhet til
utstillingen og at de kjenner best til hvem som kan spørres.
26/18 Dommer til spesiale om 2 år, se huskeliste
Mary McBride er satt opp for 2020 av forrige styre, men er ikke forespurt. Må spørres og få
invitasjon. Fredrik Maison spørres om å være reserve, og eventuelt være dommer i 2021.
27/18 Eventuelt
a) Epost frå Per Arne Flatberg angående fakturering av kurs med Thomas Torvaldsen.
Faktura sendes IUKN, som viderefakturerer regionen vest.

b) Kristin (leder) har fått melding om at IUKN fritas frå fullcertordningen. Dette gjøres
gjeldende fra 01.01.2019 og i minimum tre år, uten mulighet for endring av IUKN.
Publiseres på nettsidene til klubben.
c) Styret diskuterte kassererfunksjonen for klubben. Det kan bli aktuelt å vurdere å ta
dette inn i styret. Elin Slåen er positiv til eventuelt å fylle denne funksjonen i styret.
Kristin undersøker litt rundt saken videre før styret gjør en endelig vurdering.
Meldingssaker:
* Purrebrev til de som ikke har betalt medlemskap
* NKK og utenlandske medlemmer
* Ny lovmal. Ikke fått tilbakemelding fra NKK etter at siste endringer ble innsendt i august.
Alise etterlyser dette hos NKK.

Steinkjer 13. september 2018
Alise S. Sørensen
Sekretær IUKN

