
Styremøte i NKF, lørdag 19. januar 2019
Sted: Rugtvedt Skole, Bamble. Klokken 10.00 - 15.30

Til stede: Gullik Klepaker, Torgeir Vestenfor, Svein Kamfjord, Svein Ødegård, Jorunn Egner,
Henrik Erlandsen (til sak 14),  Ivar Østli og Bjørn Egeland  (Kristin Berg meldt forfall)
______________________________________________________________________

Sak 1/2019  -  Protokoll/ref. fra styremøte, Bergen, søndag 28. oktober 2018:

Saker behandlet fra 24 til 33/2018. Referat utsendt pr e-post. Merknader: Ingen
______________________________________________________________________

Sak 2/2019  -  Innkomne og utsendte E-Poster:

A) 1: Mottatt fra Unni Helen Holm, vedr Eidsvoll KAFs bankkonto i DnB
Merknad: DnB har fortsatt «låst» denne konto. Eidsvoll bekreftet dette nå er OK.

2: Danmark og Sveriges forbund (100 års jub.), har invitert til deres LU’er 2019:
Gullik Klepaker og Torgeir Vestenfor reiser til Sverige og til Danmark.

Vedr.: Sverige 100 år, her skal det også gis en «ordentlig» ekstragave.

3: Mottatt fra Mattilsynet 02.01.19, v/Maria Været Veggeland:
Utkast til veileder om velferdsbehov hos kanin - for inspektører og kanineiere.
MT ber om ev kommentarer og spørsmål på bl.a. merking, innen 25.01.19.

4: Noen e-poster «fram-og-tilbake» med Ellen Colseth, Norges Varemesse AS,
vedr.: Dyr for Alle, Lillestrøm, 16.-18. august. Dem ønsker rasekaniner og hopping.
NKFs nye styre må ta å avgjøre om vi her skal gå for utstilling (slik som før) og
med hoppebane og konkurranser, eller en stand med «kun» et utvalg av noen raser

B) NKFs invitasjoner til LU/NM-2019 er utsendt til følgende:
1: Danmark v/Torben Christensen og Sverige v/Christer Järnede
2: Æresmedlemmer  er invitert

______________________________________________________________________

Sak 3/2019  -  Gjennomgang av NKFs årsmelding for 2018:

Rettelser: side 13, sett inn overskudd: kr 14.945,75

______________________________________________________________________

Sak 4/2019  -  Styrets arbeidsplan for 2019:

Gjennomgang av Arbeidsplanens 11 punkter: Ingen endring, settes inn som den står

(se Forbundstingets dokument side 14).
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

Sak 5/2019  -  NKFs regnskap for 2018:

Gjennomgang av Regnskap, og legges fram for Forbundstinget
______________________________________________________________________

Sak 6/2019  -  NKFs budsjettforslag for 2020:

Budsjett 2020 gjennomgått, to «småendringer» foretatt
- og legges fram for Forbundstinget, se også sak 7/2019 under:
______________________________________________________________________

Sak 7/2019  -  Foreningenes kontingent inn til NKF for 2020:

Kontingent 2019 - vedtatt av Forbundstinget 2018 med flg satser:
Senior kr 540      Junior kr  365    Fam. kr  220     Fam.pk. kr 1200   Abon./direkte kr 625

Kontingent 2020 - fremlegges flg satser for behandling sammen med budsjett 2020:
Senior kr 560      Junior kr  380    Fam. kr  230     Fam.pk. kr 1250   Abon./direkte kr 650
______________________________________________________________________

Sak 8/2019  -  Saker til behandling på Forbundstinget 2019:

Ikke noen saker/forslag er innkommet
_____________________________________________________________________

Sak 9/2019  -  Utvalg og komitéer / NKFs internettside:

Årsmeldinger/rapporter fra utvalgene: Alle årsrapporter er kommet på plass.

NKFs internettside har «brutt sammen»:
NYTT må lages. Jorunn Egner foretar en forespørsel her, og innhenter tilbud.

______________________________________________________________________

Sak 10/2019  -  Planlegging Forbundstinget, Clarion H&C, fredag 15.02.19  kl 20.00:

1) Møteleder: Alf Gunnes har bekreftet, så det er OK

2) Tellekorps, forslag: Svein Ødegård og Ivar Østli.

3) Sekretærer, forslag: Geir Klepaker og Svein Clausen 

4) Desisorer: 2 Tingrepresentanter fra arrangørforeningene:

5) Åpning av Tinget: NKFs leder åpner Tinget (ett minutts stillhet: Erik R.)

6) Styrets forslags-stiller: Torgeir Vestenfor

7) Faginnslag under Forbundstinget: Arrangør hadde ikke lagt opp til noe plan om det.

8) Avslutning Forbundstinget, div innkjøp koordineres av Torgeir

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

Sak 11/2019  -  LU/NM-2019,Trondheim / Heimdalshallen:

1) NKFs stand i hallen: PR- og info-utvalget. Torgeir og Bjørn tar seg av den.

2) Overnatting: Bestilles av den enkelte (2 døgn dekkes i dobb.rom + reise)

3) Festen lørdag kveld: Bestilles av den enkelte (dekkes for styret + adm.)

4) Gavepremie fra NKF til LU/NM-2019: Tinn-premie besørges av Gullik Klepaker

5) Dansk og svensk forbund er invitert med 2 personer (Torben har bekreftet DK kommer)

______________________________________________________________________

Sak 12/2019  -  «Årets Utstiller» og «Årets Utstillerforening»:

Begge disse tildelinger tas av Sportsutvalget under LU/NM-Festen lørdag.

Beste junior i Årets Utstiller tildeles også premie.
______________________________________________________________________

Sak 13/2019  -  Fremtidige landsutstillinger:

1) LUU/NM-2019: Står uten arrangør

2) LU/NM-2020 er tildelt Askim, som har tatt med Sarpsborg som samarbeidspartner.
Svein Kamfjord luftet spørsmål omkring kaninhopping. Askim har ikke hoppegruppe.
Syret anser hopping med planlegging og gjennomføring,  gjøres i sin helhet av NKHF.
______________________________________________________________________

Sak 14/2019  -  Innkommet dokument / utkast til kaninveileder fra Mattilsynet:

Gjennomgang av dokumentet. En del diskusjon her på diverse områder.

Svein Kamfjord og Henrik Erlandsen tar oppgaven med å «komponere» et svarbrev.
______________________________________________________________________

Sak 15/2019  -  Neste styremøte,Trondheim:

Neste styremøte, avholdes i forbindelse med LU/NM-2019.

Det nye styret tar en samling umiddelbart etter Tinget fredag kveld, for videre planlegging
______________________________________________________________________

Sak 16/2019  -  Hederstildelinger:

Nål med krans tildeles under dansk LU til div nøkkelpersoner (Gullik har liste)
Nål med krans tildeles under svensk LU (Zoo-Erik og Fredrik Wahl)
Nål med krans tildeles Margot Fiske Hokstad under LU-fest Trondheim
______________________________________________________________________

Sak 17/2019  -  Annet / Eventuelt:
Arkivering: Gullik orienterte om NKFs arkiv, hvor en god del oppbevares hos ham.
Dette er blant annet: De aller fleste utgaver av TK i innbundet bokform.
Her er også lysbilder (bl.a. NKFs 100 års serie/historie), samt diverse videoer/film.
Stambokkontorets arkiv: Fra 2004 ble dette «datastyrt» - men en del gamle bedømmelse-
kort foreligger fortsatt på papir i et skuffesystem. Ingen kan se dette har noen verdi lenger


