
Styremøte i NKF, fredag 5. november 2021
Sted: Etne, Skakkesenteret, klokken 20.45
Til stede: Torgeir Vestenfor, Kristin Berg, Svein Ødegård, Bjørn Petter Åsheim,
Heidi Nygård Jebsen, Arild Gundersen, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
Invitert for å fremlegge informasjon: Gullik Klepaker
______________________________________________________________________

Sak 27/2021 - Oppsummering Forbundsting

Forbundstinget ble raskt avviklet, fra klokken 20.00 og ferdig klokken 20.40
(men det var denne gang ikke noen valg som skulle gjennomføres).
Det møtte 16 representanter fra lag/foreninger og klubber.
Totalt inkludert 5 fra NKFs styre, ble dette da 21 stemmeberettigede.
Årsmelding fra styret 2020 og regnskap for 2020 ble gjennomgått.
Her var ingen merknader eller spørsmål fra representantene,  og ble da stemt over:
Enstemmig vedtatt og godkjent.
Fremlagte rapporter fra NKFs utvalg ble gjennomgått og her hadde Bjarne Øygard noen
spørsmål til: Utvalg for dyrevelferd.
Dette ble besvart og forklart av Torgeir Vestenfor (se også referat/protokoll fra Tinget).

Styremøte
Til styremøtet like etter Tinget, ble diverse emner som kom fram på Tinget diskutert.
Diverse oppgaver omkring gjennomføringen av LUU/NM helga ble diskutert.
Videre ble det også «luftet litt» omkring fastsatte og fremtidige Landsutstillinger.
Dette gjaldt da særlig utsikter for gjennomføring videre, først Trondheim 24.-27. februar.
Så LUU/NM-2022 som skal avholdes i Varhaughallen, 11.-13. november.
På Forbundstinget ble det fremlagt søknad fra Sarpsborg, om å avholde LU/NM-2023,
og som var i samarbeid med Larvik&Sandefjord. Søknad ble vedtatt.
Utstillingsarrangementet skal avholdes i Rakkestadhallen, 23.-26. februar 2023 og skal
også være en markering av Forbundets 125-års-jubileum.
En jubileumskomité blir her naturlig å oppnevne  – en oppgave for det nye styret.

Til styremøtet var også Gullik Klepaker invitert.
Gullik fortalte om møtet i Europaforbundet, Billund, 17.-19. september.
Fremtidige utstillinger ble diskutert, samt «vansker» og avlysninger.
Men EU-Show fortsetter med planlegging, Kielce i Polen, 11.-13. november 2022.
Her var også diverse emner tatt opp vedrørende dyrevelferd.
Særlig gjelder dette angående merking av dyr.
Flere land ser for seg at chip-merking kan være framtiden.
I Sveits har dem der kommet et godt stykke i vei og utstyr var til overkommelig pris,
og her vil Gullik holde «løpende» kontakt med Urban Hamman.


