
Norsk Affenpinscher Klubb 

 
Styremøtereferat 

 
Referent: Grete L. Hansen                                                                Møtedato: 1. februar 2019 

Møtet ble holdt på gmail hangout og telefon. 

 

Møtet ble utsatt fra dagen før, da flere hadde problemer med Skype. 

 

Deltagende:                                                                                                                Meldt forfall: 

Ingunn Axelsen                                                                                                          Nina Glommen                                                                                                           

Kari B. Lysholm                                                                                                          Tove E. Braaten 

Grete L. Hansen 

Elisabeth Rude-Evensen 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak 
 

Ansvarlig/tidsfrist 

 Ingunn åpnet møtet. 
 

 

1. Planer for treffet. 
Styret hadde fått tilsendt plan/liste for oppgaver på 
Treffet sommeren 2019. Styret vedtok at det arbeides 
videre med listen, at det settes opp hvor mange 
personer som trengs til de ulike oppgavene og 
tidspunkter for når oppgavene skal utføres. Frist for 
en detaljert liste settes til neste styremøte, som ble 
berammet til 14. februar. 
 

 
Nina  

2. Planer for utstillingen. 
Styret hadde fått tilsendt en plan/liste for oppgaver 
på spesialutstillingen 2019. Styret vedtok at det 
arbeides videre med planen, at det settes opp hvor 
mange personer som trengs til de enkelte oppgavene 
og tidspunkter for når oppgavene skal utføres. Frist 
for en detaljert liste settes til neste styremøte som 
ble berammet til 14. februar. 
 

 
Grete 

3. Bestilling av rosetter til årets hund vinnere og 
utstillingen. 
Ingunn viste fram og sendte også på mail, eksempler 
på rosetter. Vi må kjøpe dem inn slik at vi har årets 
hund rosettene til Årsmøtet i mars der disse skal 
deles ut. 
Ingunn jobber videre med priser og hvor det er 
gunstigst å kjøpe fra. 
Styremøtet vedtok at BIR og BIM rosettene gis i 
ringen. Det samme med cert og championat. 

 
Ingunn 



Øvrige rosetter kan velges som premie (ck, excellent 
etc) disse rosettene er litt mindre rosetter. Alternativt 
kan vinneren velge en annen premie og kjøpe store 
flotte rosetter i den premiegraden hunden har fått. 
Eller velge de små rosettene som premie og i tillegg 
kjøpe de store. 
Ingunn sjekker også innkjøp av øvrige premier. 
 

4. PC til klubben. 
Saken ble diskutert videre fra forrige styremøte. 
Styret vedtok enstemmig at det kjøpes inn en PC som 
klubben eier sammen med Ingunn, klubben og Ingunn 
betaler halvparten hver. Dette fordi det er Ingunn 
som gjør det alt vesentlige data-arbeidet for klubben. 
Det ble antydet en pris på mellom 4.000 og 6.000 
kroner. Ingunn ser etter en PC som passer til 
oppgavene. Overstiger prisen 6.000 kroner, skal styret 
kontaktes før innkjøp. 
 

 
Ingunn 

5. Fotokonkurransen. 
Det er Nina som har hatt ansvaret for 
fotokonkurransen. Siden hun har meldt at hun ikke 
tar gjenvalg til styret, overlater styret denne 
oppgaven til Ingunn og Kari. Grete ba om at det settes 
en tidsfrist for innsending av bilder, som er den 
samme hver gang. Styret ble enige om at fristen skal 
være ved midnatt, slik NKKs frist er for påmelding til 
utstillinger. 
 

 
Ingunn og Kari 

6. Alternative løsninger til Skype. 
Alternativet var allerede funnet da møtet startet og 
fungerte så bra at styret vedtok å fortsette med 
denne løsningen: gmail Hangout. Det betyr at 
styremedlemmene må ha en gmail e-post adresse 
(oppdrettes for de som ikke har) og Ingunn kan 
instruere hvordan man kommer inn på Hangout. 
 

 
Ingunn 

7. EVENTUELT. 
 

 

A. Grete informerte om at regningen på leie av NKKs 
lokale til Årsmøtet i 2018 har kommet. På samme 
faktura står betalingen for leie av lokalet for årsmøtet 
i 2019. Fakturaen oversendes Elisabeth (kasserer). 
 

 
Elisabeth 

B. Grete minnet om at vi må finne ringsekretær og 
skriver til utstillingen. 
 

Ingunn 
 

 


