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Referat fra styremøte  
Norsk Grand Danois Klubb 08. Mars 2017 

 

Innkalt: 

 Heidi Lund (Styreleder) 

 Berit Holter (Kasser) 

 Rikke Pedersen (Sekretær) 

 Nina Ousdal (Vara 2) – deltok ikke 

 

 Steinar Moen (Vara 1)  

 Siri Tranby (Nest Leder)  

 Hege Randi Tørressen (Medlem)

  

Saker:  

 
1) Referat fra forrige møte – lukket/åpne poster 

 Tidligere artikkel av Bonne om Bloat er sjekket – Den ønskes ikke å brukes på nåværende 

tidspunkt. Der sjekkes om der er andre artikler som kan gjenbrukes 

 Hege forsetter at jobbe mot felles seminar med svenske og danske GD klubb 

 Heidi Lund, Ida Nygaard og Andre Bruun deltok på Avlsråds kurs 28-29.01.17 

 Der jobbes fortsatt med blodspor kurs (Roger Sjølstad) 

 Siri Tranby deltok på RS møtet 5-6 nov – referat ligger på NKK 

 Rina-Bodil Brenden vant høst foto konkurransen  

 Muligheter for mental testing – Heidi Sjekker  

 

2) Innkommende post 

 Mail fra Tina F. Mosvold om ønske om å holde fordra i regi av klubben om margedreining. 

o Klubben har tilknyttet en egen veterinær og det besluttes at følge hendes 

anbefaling ifb med kommunikasjon om margedreining 

 Høring fra NKK ang. helseresultater på dog web 

o Der åpnes for at registrer flere (alvorlige) sykdommer i dogweb. RAS i de ulike 

raseklubber bør bestemmer hva som skal registreres. Dødsårsak bør også registers. 

Avventer innstilling fra RS (Raseklubbens Fellesallianse). 

 

3) Økonomi 

 Overføring av overskudd fra 2017 til RAS.  

o Hele overskuddet fra 2016 overføres til RAS 

 Regnskapsprogram  

o Mammut regnskapsprogram vil blir erstattes av Visma eAccounting  

 
4) Dommerkompendiet 

 På gang. Der jobbes med at finne nyere bilder. Det ønskes et bilde på forsiden med alle 

farger varianter.    

 
5) Årsmøte 

 Innkalling sendes ut 3 uker før (med årsberetning, regnskap, revisjon, dagsorden og valg) 
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 Der planleggers medlemsmøte etter årsmøtet – gjennomgang av rasekompendiet  

 

6) Diplom til hundene på mest vinnerlista 

 Klubben sjekker om Ylva kan designe diplom 

 
7) Pinsetreff 

 Der er åpnet for påmelding. Dommer og ringpersonell er avklart. Ringtrening og sosialt 

samvær arrangeres fredag kveld.  

 
8) Minneutstilling 

 Vil ble arrangerte på Drammenhundepark. Dommer og ringpersonell er avklart. Dommer: 

Dan Ericsson 

 

9) Styremøtereferater  

 Besluttes at styrereferater kan ligges åpent hjemmeside 

 

10) Handlerkurs 

 Christine Sonberg vil avholde nytt handler kurs for klubben – avventer dato. 

 

11) Fotokonkurranse 

 Der planlegges ny fotokonkurranse «Vinter» (dommer: Elisabeth Bugge & Marie Engen). 

Premie: Gen test for margedreining. Deadline 25.03. 

 

12) Natvedt Camping 

 Klubben har forsøkt at kontakte de flere ganger ifb med betalt hytteleie ifb med 

minneutstilligen 2016 hvor der ble oppdaget veggdyr i flere av hyttene.  Beslutte at sende 

de en regning.  

 
13) Eventuelt 

 Utstillings komitéen ser på mulighet for egen klubb banner  

 Trykking av utstillings resulterer bortfaller på hjemmesiden og i stort Sett  – bort sett fra 

klubbens egen utstillinger og vinner utstillinger avholdt i Norge  
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