Referat fra telefonmøte 01/04-2020
Tilstede: Aud Schønning, Liv Anne Klubben, Kari Skarpsno, Unni L Olsen, Unni Myrset, Tove Fernås,
Inger Pettersen og Christel Hagen
Referent: Christel Hagen
1) Årsmøte
NKK har sendt oss en mail om at årsmøtet vårt enten må avlyses eller utsettes som følge av
Covid-19. Vi har besluttet at vi utsetter det inntil videre, og tar kontakt med NKK i slutten av
mai for å se hvordan situasjonen ser ut da.
2) Oppdretterkurs
Det planlagte oppdretterkurset vårt blir også vanskelig å få gjennomført som tidligere kurs.
Vi må se om det går an å få tilpasset kurset slik at det kan arrangeres på nett. Vi må sende
mail til de påmeldte om de er komfortable med en slik løsning. Melding legges ut etter at de
nye tiltakene rundt Covid-19 kommer ut.
3) Diplom fra avlsrådet
Annette mangler Word på PC`n sin for å kunne få skrevet ut diplomer. Styret har blitt enige
om at klubben kjøper dette programmet til henne så vi får i gang denne ordningen.
4) Avl og oppdrett i disse tider
NKK er i en vanskelig tid nå økonomisk, og de har flere permitterte. Det innebærer blant
annet at registreringen av hjerter i DogWeb ikke lar seg gjøre som planlagt, og omreg.fra
utlandet er ikke lenger mulig. NKK har varslet at det i verste fall kanpåvirke muligheten for
registrering av valpekull fremover mot sommeren. Vi legger ut en tekst om denne
situasjonen på hjemmesiden vår og oppdrettergruppene på Facebook. Samtidig kan vi
benytte sjansen til å ønske god påske.
5) Diverse
Aud tar kontakt med Elin vedr.medlemsbladet. Siden vi ikke har noen form for aktiviteter om
dagen spørs det om vi har nok stoff til et blad. Mulig vi må kutte ut neste nummer.
Mestvinnersløyfene deles ut i forbindelse med neste oppdretterseminar.
Frist for å søke MVA-kompensasjon er 1.juni. Kari tar ansvar for å sende inn søknad.

