P
Protokol
l ‐ møte raseutva
alg
TTors. 4.okto
ober 2018‐,, kl 20:00‐ 21:45
2
Zoom
m
T
Tilstede:
Re
eidar Aas, M
Mona‐Lisa Pettersen
P
& Irene Galååen
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. Mininytt 3‐‐2018

JJulenummerr‐ få med chaampionater og
o titler i løpet av året
S
Sende
epost til medlemm
mene om de vil ha bilder med.
S
Spørre
om no
oen har hygggelige «juletiing» å dele med
m oss andrre.

3. Dogs 4 All
Bilder‐Bildeer

G
Godkjent

SSpørre NMHK om vi får m
med reportassje fra Dog4a
all.
B
Budsjett:
Akttivitetsutvalgget trenger budsjett
b
i forrbindelse meed planleggin
ng og utforming
a rasetorgett.
av
B
Bilder:
Raseggruppen har fått mange bilder
b
fra me
edlemmer ogg bolonkafolk. Bildene err
o tatt med
ofte
d telefon og har dessverrre for lav opp
pløsning slik at de ikke ka
an forstørress.
V trenger de
Vi
erfor bilder m
med høy opp
pløsning. TEM
MAER: bolonnkaer av ulikk FARGE,
b
bolonka
m/b
barn og famil ie, i aktivitetter og på turer. Ønske om
m å bruke stø
ørre bilder fo
or
u
uforming
av rasetorget. Oppfordre folk til å send
de bilder til bbolonka@nm
mhk.net
B
Bemanning
av
a rasetorgeet: Vi ønsker folk som elsker å vise fraam og fortelle om rasen.

4. Deltakelse i
arbeidet m
med
rasegruppeen

5. Årsmøte 20019

6. Økonomi
rasespesiall
7. NKKs 57 orrdinære
RS‐møte avvholdes
3.‐4.11.20118
8. Annet

Vedtak: Aktivvitetsutvalgeet jobber me
V
ed dette og gis
g budsjett D
D4A 2018: krr 4000,‐
J
Jorunn
Tillun
ng har av helssemessige årrsaker trukke
et seg fra utvvalget, og vi har fått med
d
U
Ulrike
Schroe
eter Skaug. SStøtter du raasegruppen og
o vil engasjeere deg i f.e
eks
m
medlemsveri
ing, valpeforrmidling, web
bsiden, Mininytt, spørsm
mål om avl, utstilling,
a
aktiviteter
ossv. osv. Ingenn trenger væ
ære eksperter, men ha lysst å bidra me
ed noe . Meld
d interesse
din
e til bolonka@
@nmhk.net
D er mye arbeide å forbberede både
Det
e årsmøte og
g rasespesial..
V
Vedtak:
Plan å avholde åårsmøte i forbindelse med marsutstilllingen på Lettohallen,
s
søndag
31.3.2019
F oversikt over inntekteer og utgifterr i fb. Med rasespesialen.. (Inntekt Lottteri og
Få
K
Kåringsklasse
er og utgifterr til lotteri, overnatting
o
osv.)
o
T
Tilbakeblikk
på
p året og innteressant informasjon i innkallingen . Vi merket oss
o at færre enn
e
2 % av landets hundeeieere er medle
25
em av hundeklubb. Klare r bolonka‐fo
olket å slå deette
 Info om RSS‐møtet finnner du på NKK.no:
https://www
w.nkk.no/rs‐22018/catego
ory1288.html
D
Diskusjon
av pågående, i kke avsluttede, saker.

Forslagg til sakerr for møte
e 1.novem
mber må se
endes rase
eutvalget innen to
orsdag
25.oktober til: bolonka@
b
@nmhk.neet

