
Styremøte 09.08.2016

Til stede :Annfrid Kjelbergsengen, Linn Sæthre, Christine Åsegård, Tone Simensen Eltervåg, 
Adeline Broust Tiede og Stine Støldal Risa , Margrethe Veen og  Beate Katrine Henningsen.

Saksliste : 
1. Godkjennelse av forrige referat.

- Godkjent, en feil ang ansvar i forhold til infobrosjyre fra et medlem, det er Tone som følger
dette opp, ikke Beate. 

2. Pågående saker.
 a) Etiske retningslinjer og Artikler fra Thomas har ligget på is i sommerferien.                       

     Annfrid skal jobbe med det fremover til neste møte.

            b) Prøven for godkjenning av oppdrettere.                                                                           
     Adeline trenger litt hjelp i forbindelse med dette, diskuterer dette og avtaler at hun og  
     Annfrid jobber ser på det når de møtes i helgen på utstillingen. 

  
c) Infobrosjyre.                                                                                                                           
    Denne er ferdig. Adeline skal lese korrektur.  

                                                                                                                                                                
            d) Registreringssystem.                                                                                                              

     Lars jobber videre med saken. Systemet kan være opp å gå ila september. 
                 Diskuterer om vi ønsker at det skal bli muligheter for å registrere dødsdato og årsak ,  

     innavlsprosent og hvem som evt skal få innsyn i hva på registreringssystemet.                   

e)   Flytting av konto.                                                                                            
                  Konvolutten er hos Adeline,hun skriver under og tar det med seg til Annfrid i helgen. 

      3.   Utstillingskalender.
Det blir utstilling 8 oktober i Stavanger. Tone Eltervåg og Jeanette Egeland har ansvaret.  
Utstilling i november blir antakelig i ski. Det jobbes med lokale. Adeline sier det kanskje  
blir pr stand i Tromsø i september, men kommer tilbake ang dette.      

       4. Godkjenne budsjett fra petkomiteen ang. Lokal dobbel petutstilling på Østlandet.                    
Godkjent, Annfrid gir beskjed om dette til Tom Erik.                                                              

       5. Epostkonto til styret. 
           Det er fortsatt bare Adeline og Beate som får epost til Styret. Adeline sjekker dette opp igjen.

      6. Teoriprøve til oppbedømming.                    
Dette kompendiet er ikke ferdigstilt og Stine Marie Svensson skal ha prøvebedømming  
13.08. Styret er enige om å gi Stine Marie dispensasjon for dette slik at hun kan 
prøvebedømme.  

     7. Beaphar. 
         Det jobbes med en oppdretteravtale med vår sponsor Beaphar. 
          Annfrid jobber videre med  å ferdigstille dette. 

     8. NMK siden på fb.     
         Vi må alle sammen bli flinkere til å svare på meldinger om medlemmer spør. Annfrid lager en 

felles Pm tråd der vi kan si fra om vi svarer, slik at det ikke blir meldinger blir oversett. 


