
MØTEAGENDA  

Styret i Norsk Kooikerklubb  

Dato: 12.01.22  

Klokkeslett: 20.00  

Møtetype: Google Meet(videosamtale)  

Planlagte deltakere: Ingrid Holmen (leder+ avlsrådsrepresentant) Linda Sjømo (nestleder) Harald 

Kleven (Kasserer) Tove Fikseth (NKK-representant) Maria Storebø (Sekretær) Cathrine Rydland 

(varamedlem)  Anne-Marie Ravn Helling (varamedlem)  

                                                                                                                                                                                     

SAK 1  

Rasespesialen 2023 – første helg i august avslått, NKK har lagt sin utstilling i Fauske den dagen. 

Helgen etter har Dansk-Svensk Gårdshund sin utstilling på Hunderfossen, så da må vi i så fall finne et 

annet område om de ikke har plass til oss.  

SAK 2 

Godkjenne budsjett – se info lagt ut i styrets facebookgruppe.  

SAK 3 

Årets kooiker – Ingrid grovregner ved innsending, trenger 1 person som kan se over tallene for å 

være flere bak det. Styrets medlemmer kan også sende inn. Fristen er 15/1, foreslår at Ingrid og 

vedkommende tar et lite møte for å gjennomgå sammen en dag etter fristen.  

SAK 4 

Bedriftskort – Det ble bestilt nytt bedriftskort for bruk til bookinger rundt dommer til rasespesialen 

2022, fint om vi får satt noen retningslinjer for bruk og legge det inn i økonomihåndboken.  

SAK 5 

Rasespesialen 2022 – dette kommer til å bli fast punkt på hvert styremøte frem til mai (og for så vidt 

også første etter for oppsummering av dagen), for å kunne ha oversikt over hva vi mangler og hva vi 

må gjøre. Til info; Av hensyn til litt overraskelsesmoment skriver jeg lite om dette i agendaene 

fremover, da disse legges ut til offentligheten        

SAK 6  

Aktivitetstilbud til medlemmer i 2022 - småbriefing om hva som kan være aktuelt. Vi må også bli mer 

aktive på SoMe, for å vise at vi er her for klubben. Jobbe opp ett nytt medlemsblad?  

SAK 7 

ÅRSMØTE 2022 – dato: onsdag 16.mars -> som vil si frist for utsending av agenda osv blir 19.januar 

(8 uker før). Forslag til saker som burde tas opp? 

 

Nytt styremøte avtales.  


