Referat styremøte ASKN 07.09.17
Styremøte ble avholdt på ASKN facebookgruppe.
Til stede: Elisabeth E, Tone, Monica, Malin, Janne, Renate, Elisabeth H.

Sak 1. Evaluering brukshelg 2017/planlegging brukshelg 2018.
Jevnt over gode tilbakemeldinger fra deltakerene , med forbedrings potensiale.
Under omstendighetene er klubben godt fornøyd med gjennomføringen av brukshelga.
Ansvarlig var Elisabeth Hog Janne.

Det skal lages en «how to do» liste med tankepå organisering av brukshelger i framtiden.

Brukshelg 2018: Det ble dannet en egen komite for brukshelga 2018 som består av Janne.
Oona og Elisabeth H.
Det skal settes opp helg, instruktører , sted, grener etc.

Sak 2. Evaluering spesialen 2017

Gjennomføringen gikk bra, med noen forglemmelser her og der pga en del stress i forkant.
Det var en del mangel på utstyr.
Tone og Monica tar en gjennomgang av hva vi har og hva som må kjøpes inn.

Det skal også lages en «how to do» liste for gjennomføring av spesialen også.

Sak 3. Rasespesialen 2018

Hovedansvar: Elisabeth Eknes m/styret

Det er bestem at vi skal arrangere spesialen i Drammen 03.06.18 i forbindelse med at NKK
Drammen er 02.06.18.
Premier og rosetter blir bestilt av Tone.

Dommer: Tone skal høre med Åse angående en amerikansk dommer.
Det må søkes om å få arrangere LP under spesialen. Janne undersøker noen campinger som
kan være aktuelle for spesialen.
Tone og Monica skal ta en gjennomgang av hva som er i hengeren og hva som evt mangler til
spesialen ettersom hengeren står hjemme hos de.

Sak 4. Brukskrav
Send mail til NKK å be om en statusoppdatering angående brukskravet. Malin har hadd dialog
og skal følge det opp med hjelp av resten av styret.

Sak 5. Rasestand D4A 2017
Promotering av rasen under Dogs 4 All. Helene Nilsen kan ta hovedansvaret for standen og til
å skaffe folk som kan hjelpe til. Elisabeth E tar ansvare for kommunikasjon med NKK og
D4A.

Sak 6. Hjemmeside
Elisabeth E og Janne tar ansvar for hjemmesiden.

