
Styremøte i NKF, mandag 25. oktober 2021
Sted: Digitalt møte på «TEAMS». Fra klokken 21.00 til kl  22.00.
Deltakere: Torgeir Vestenfor, Kristin Berg, Svein Ødegård, Bjørn Petter Åsheim,
Heidi Nygård Jebsen, Arild Gundersen, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
______________________________________________________________________

Sak 23/2021 - Planlegging av LUU/NM, Etne 2021:
Se også sak 16 fra ref. Teams-møtet tirsdag 14. september
(det referatet er ikke publisert grunnet ikke helt enighet, men flertallet sier det er OK og
«alle» vet jo det jobbes med en LU-2023, så er vel ikke grunn for å holde det hemmelig)
LUU - følgende diskutert og avklart:
Nøkler til hallen: Heidi henter ut nøkler.
Premier og sløyfer: Svein Ø  har det under kontroll
Høy: Heidi ordner med ca 10 høyballer. I hallen finnes traller til å trilte høy og spon på.
Spon: 25 sponballer kjøpes hos FK som ligger like ved hallen, pris er vel kr 100 pr balle
Avfallscontainer: Bestilles av Torgeir, Etne Containerservice. Pris kr 2000,-
BUR: Må ha til ca 607 bur til utstillingsdyra og 67 bur hoppekaninene (avklares onsdag)
380 bur på Haugaland og 230 fra JOSK (resten fra Bergen?, Rogaland?, ev Torgeir?)
Burkrakker: Haugaland har muligens nok (JOSK tar med noen)
Plast mellom bura: Ruller kjøpes hos Biltema av Torgeir
Dommerkasser og bærekasser: Haugaland skal ha nok, trenger til 9 dommere.
Dommerfordeling: ca 70-72 dyr på 8 dommere, resten til Snorre og ikke dyr til Per-Egil
Utkalling av dommere, tas av Bjørn-Petter Å.: 9 stk + overdommer.
Bærere til dommerne: Torgeir er i gang med liste (3-4 navn er klar)
Fôring av dyra: Arild Gundersen og Johnny Hadland har meldt seg som ansvarlige.

Inforskriv til utstillerne: Torgeir tar et oppsett, her må påminnes om: Hjelp til buroppsett,
hjelp til fôring, bæring, soping/rydding også lørdag, og nedrigg selvsagt

Bord og stoler må på plass i hallen, til dommere, sekretariat og publikum (ca 25 stk) 
Sekretariat: Svein Ø., Geir N., Geir K., Rolf L. – OG: NKFs printer må på plass
Svein setter inn program i katalog: utgangspunkt fra LUU-2020. Typeshow ikke avklart

Bespisning for personell og dommere blir i «stikkrommet» inn til høyre ved hallinngang,
og her må også på plass et bord med kaffetrakter med filter og poser med filterkaffe, samt
kjøpe inn brus og pappkrus. Brød og ost/pålegg til bespisning under oppsett fredag.

Lørdag: Pizza kjøpes inn for bespisning, klar til matpausen som blir ca kl 13.30

Tinget: Torgeir åpner og tror ikke det tas «stillhet». Bjørn: Opprop påmeldte delegater.
Ved konstiturering foreslår Kristin: Torgeir som dirigent.
2 sekretærer: Svein Clausen og Geir Klepaker (forespørres på forhånd)
2 desisorer: Roger Lie og Bjarne Øygard

Sak 24/2021 - Representanter til Svensk LU (tas på styremøte rett etter Tinget)
Sak 25/2021 - Regler for å unngå smitterisiko på utstillinger (tas senere - etter LUU)
Neste Teams-møte; mandag 1. november klokken 21.00 hvor mer om LUU skal avklares


