Saksliste til styremøte

Styremøte i Norsk Laikaklubb
Forhåndsvarsel sendt: 26.06.15
Innkalling sendt på e-post: 27.06.15
Sted: Skype

Ordstyrer: Knut Arild Breda
Referent: Daniel Nilsen

Møtedato: 29.06.15
Tidspunkt: 20:00 – 23:00
Møtedeltagere:
Knut Arild Breda, Arild Bjørn Solvang, Ragnar Aspholm, Morten Nesheim, Arnt Åge Skreå, Daniel
Nilsen
Innkalt med talerett: Tommy Sønsterud (meldt frafall), Terje Tovmo (meldt frafall) og Ariel
Thorkildsen

Møtt: Knut Arild Breda, Ragnar Aspholm, Morten Nesheim, Arnt Åge Skreå, Daniel Nilsen
Møtt uten stemmerett: Ariel Thorkildsen

Sak nr.
18.15

Beskrivelse
Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saker til “Eventuelt” samles inn.

19.15

Valg av 1 person til å signere protokoll

20.15

Valgt: Morten Nesheim
Hjemmesiden

Styret oppfordrer og ber Ragnar Aspholm om å fortsette i sitt
styreverv.
Ragnar bekrefter at han vil være med videre.
Saken rundt “Godkjente avlshunder” opp til diskusjon.
Saken diskuteres.
Ordlyden på siden endres umiddelbart. Klubben har ikke raseansvaret,
og har vedtatt å forholde seg til det offisielle i NEKF.
Styret utformer et svar til diskusjonen på facebook som lyder:
Siden "godkjente avlshunder" ble feilaktig redigert. Gamle hunder ble fjernet, og
en hund ble lagt til.

I følge vedtak 9.15 på årsmøtet for 2015 har klubben vedtatt å forholde seg til det
offisielle i NEKF.

Vedtak
Godkjent

Styret beklager denne feilen - vi står ikke i posisjon til å anbefale avlshunder.

Siden vil inntil videre stå tom med forklaring på hvorfor inntil vi har en avlsstrategi
og avlskriterier på plass.

Styret jobber med å få på plass avlsstrategi og avlskriterier. Dette må vedtas av
NEKF som i dag har raseansvaret for
laikarasene. Klubben har også søkt om medlemsskap direkte i NKK med
raseansvar.

Styret følger årsmøtets ønske om å jobbe for å ivareta allsidigheten til
laikarasene.

Hjemmesidene er under redigering, og vi ber om forståelse for dette arbeidet

Forslag:
Alle jaktpremierte hunder prøvd på NKK-godkjente jaktprøver skal
publiseres.
Disse legges under egen fane som heter “Premierte hunder” med
undermenyer tilhørende de forskjellige prøvene (band, løs elg, fugl,
spor osv). Dette er en jobb som prioriteres på hjemmesiden.
Styret vil snakke med NEKF og undersøke om det er mulig å få innsyn i
tidligere jaktprøver hvor laikaer har deltatt, slik at dette kan
publiseres på våre hjemmesider.
Arbeidsgruppen hjemmesiden begynner dette arbeidet, og forbereder
denne siden. Dette arbeidet vil ta noe tid.

Vedtatt

Tekst til redigering og godkjenning. Forslag sendt ut med innkalling.

21.15

Forslag til vedtak:
Teksten (redigert på møtet) godkjennes til publisering
Arbeidsgruppe hjemmeside
Ønsker at arbeidsgruppe hjemmeside bestående av:
Daniel Nilsen, Ariel Thorkildsen, Ragnar Aspholm og Tommy
Sønsterud gis mandat til å redigere nettsiden og innholdet på denne.
Dette skal gjøres etter klubbens politikk.
Diskusjon:
Ønsker å se på muligheten for å lage en side uten å publisere. På
denne måten kan styret se gjennom siden før den publiseres.
Forslag til vedtak
Arbeidsgruppen godkjennes til å redigere hjemmesiden i tråd med
klubbens politikk. Alle endringer skal sendes ut til styret, og styret skal
gis tid til å kommentere.

Vedtatt

22.15

Styret gis redigeringsansvaret på hjemmesiden – og retten til dette
forsvinner når styrevervet opphører.
Sponsorer på hjemmesiden
Hva slags sponsorer ønsker vi å profilere på hjemmesiden?
Burde det være relatert til hund, jakt og friluft?
Får klubben en sum av alle som står der nå?
Bør styret jobbe for å få inn flere?

Vedtatt

Diskusjon
Sponsorene gir inntekter.
Når vi begynner å få en formell, komplett hjemmeside kan vi jobbe mot å
få flere sponsorer.

23.15

Retningslinjer valgkomite og styremedlemmer
Redigerte versjoner sendt ut med innkalling.
Forslag til vedtak:
Instruksene vedtas og settes i verk fra og med i dag, 29.06.15
Arbeidsgruppe hjemmeside er ansvarlige for å publisere dette på
nettsiden.

24.15

Eventuelt

Referert av:
Daniel Nilsen – Sekretær Norsk Laikaklubb

Underskrevet av:

Morten Nesheim
___________________________

Vedtatt

