P
Protokol
l ‐ møte raseutva
alg
TTors. 6 septtember 20118‐ Zoom
T
Tilstede:
Re
eidar Aas, JJorunn Tillu
ung, Mona‐LLisa Petterssen & Irene Galåen
R
Referent:
Irrene Galåen
n
Sakk

K
Kommentare
er og/eller vvedtak

1.

Godkjenningg av
protokoll
2. Godkjenning
G
innkalling& dagssorden

G
Godkjent
perr epost av saamtlige og laggt ut på hjem
mmesiden boolonka.nmhkk.net

2. RTB Avlshu
und‐

EEnkelte oppffatter at «RT B Avlshund»
» «må» stilless til avlsdispoosisjon. Det er feil. «RTB
A
Avlshund»
err ment som eet kvalitetssttempel for hunden
h
. Noeen kan ønske
e å leie ut sin
n
h
hund
for avl,‐ andre ikke..
V
Vedtak:
Leggge til felt om
m hunden er til
t utlån. ? Ja
a/Nei/Kan vuurderes
a. Vervet som valpeeformidler le
edig. Interessserte kan sennde epost med noen ord
d
om seg
s selv til ra seutvalget på
p : bolonka@
@nmhk.net
b. Retningslinjer forr valpeformidling gjenno
omgås og evtt. revideres
c. Retningslinjer forr FB‐gruppen
n gjenomgås og evt. revidderes.

3. Valpeformidling

4. Retningslin
njer for
Fb‐gruppen
n
5. Mestvinnende
2018
6. Utstillingskkomitè ‐>
Aktivitetskkomitè

G
Godkjent

Gjennomgås og eevt. revideres
FFelles mestviinnende‐ reggler for NMH
HK ikke ferdig
gstilt.
V
Vedtak:
NMH
HK RTB benyytter tidligere regler for beregningenn av MV‐18.
V
Vedtak:
Utstillingskomiteeen nedlegge
es og det opprettes isteddet en aktivittetskomitè fo
or å
f
favne
årsmøttes forslag o m flere aktivviteter. Mona
a‐Lisa Petterrsen leder ko
omiteen .
Interesserte kan melde s in interesse for å være med
m i aktiviteetskomiteen til raseutvalget
p : bolonka
på
a@nmhk.nett

7. Sponsorer

V
Vedtak:
Det skrives søkn ader om støtte til ulike firmaer.

8. Private meeldinger
ang raseutvvalg /
rasegruppeen

Organisasjon
O
nshistorikk gåår tapt ved privat
p
kommu
unikasjon ogg det er som hovedregel
r
raseutvalget
som sammeen skal besvaare henvende
elser til raseggruppen.
V
Vedtak:
Be om
o at henvenndelser gjøre
es til epost bolonka@nm
mhk.net og att disse norm
malt
b besvart etter
blir
e
raseutvvalgets påfølggende månedlige møte ( 1. torsdag i måneden).
m

9. Månedens bilde

Vedtak: Hverr måned oppprette album
V
m på FB‐grupp
pen «NMHK Russisk Tsve
etnaya Bolon
nka
r
rasegruppe
(offisiell)». M
Månedens bilde med flestt LIKEs deles med info om
m bildet og
f
fotograf
i påfølgende Miininytt. Mininytt utkomm
mer 3 gangerr i året, og de
et kan da bli
o til 4 vinn
opp
nerbilder i ettt Mininytt.

Forslag ttil saker for møte
m
4.oktob
ber må send es raseutvalget innen 27
7.septemberr til:
bolonka@
@nmhk.net

