Styremøte nr. 3 2020
Norsk Spaniel Klubb avd. Vestfold.
Tid:

6.05.2020

Sted:

På Furulund (med god avstand mellom deltagerne � )

Tilstede:
Styremedlemmer
☒ Nina - Leder
☒ Morten - Nestleder (referent)
☒ Nina F – Styremedlem
☒ Jan Erik – Styremedlem
☒ Marit - Styremedlem

Vara
☐ Stein Chr Gjerken
☐ Jan Ivar Lervik

1 – Saker
Sak
1.3/30

Beskrivelse
Støtte til NKK
På bakgrunn av låneforespørsel fra NKK har NSK sentralt bedt
avdelingene om støtte med målsetning om å reddel et
kriserammet NKK.
Et samlet styre har vedtatt at NSK Vestfold imøtekommer
NSK’s forespørsel.
NSK Vestfold overfører kr 10.000 til NSK.

Ansvarlig

Frist

Nina

NKK er kriserammet etter en høst med «hundeepedemi» uten
aktiviteter og nå Coronakrisen. NSK Vestfold ser viktigheten i
et bestående NKK. Dette er tiden for å redde, så får
hundenorge engasjere seg i en evt omorganisering etter
krisen.
NSK Vestfold er positive til at dette gis som lån slik at NSK vil
ha et krav i et evt bo dersom redningsaksjonen ikke skulle
virke og NKK allikevel vil ende opp som konkurs.
2.3/20

Det åpnes for aktiviteter igjen �
Nye retningslinjer åpner for at aktivitetene kan komme i gang
igjen.
- Alle arrangementer må ha en ansvarlig person som
sikrer at smitteverntiltakene etterleves
- Det må være påmelding og registrering av fremmøtte
- Det skal være avstand mellom deltagere.

Nina

I tillegg vil følgende gjelde for NSK Vestfold inntil videre:
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-

Frislipp av hunder skal ikke forekomme
Kontakt mellom hunder skal være begrenset
Arrangementer skal foregå utendørs
Kontakt med andres hunder skal være begrenset

Ved brudd på regler skal ansvarlig påse at vedkommende
bortvises fra arrangementet.
Vi skal fortsatt ha det sosialt, men på litt avstand.
Gruppene kan nå begynne å jobbe for å få opp aktiviteten
igjen!

3.3/20

Først ut blir «Treningsgruppe» med Rallytrening
førstkommende onsdag ute på Melsom
Invitasjon med påmelding på FB

Morten

Spaniels.org må oppdateres. Bilder og kontaktinfo er det
gamle styret.

Morten
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