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Avholde Raseårsmøte (med medlemsmøte) på Maura 22.06.2019
Dogs4all 2019: Delta på NMHKs rasetorg med stand for Griffonrasene
Samarbeidsmøte for NMHK-rasene høst 2019. Vi deltar med 2 representanter
Aktiviteter høsten 2019/våren 2020
• Aktivitetshelg (egen info kommer)
• Kurs: Drektighet og valping (egen info kommer)
• Kurs: Grooming og handling (egen info kommer)
Utstilling
• Delta på rasespesialen 2019
o Egne kåringsklasser
o Utdeling av mestvinnerrosetter for 2018
o Utlodning slik at vi får penger i kassa
o fotografering?
Mestvinnerlister, oppsummering og tilbakemeldinger (til Mininytt, nettsider og NMHKGriffon på facebook
Dommerkompendie: Utarbeidelse av NMHK-Griffon Norsk versjon. (+ bidra til
Dommerkonferanse i regi av NMHK-HS)
Profil utad: opprettholde, oppdatere og fylle på relevant stoff til medlemmene via
• Rasens Nettside (griffon.nmhk.net)
• Facebook (NMHK-Griffon)
• Mininytt (levere stoff til alle utgivelser)
Promotering av rasen: materiell ut til nye/gamle medlemmer og oppdrettere (foldere, info pr
E-post, spørreundersøkelser o.a.)
Helse:
• Følge opp arbeidet i vårt Avlsråd, i samarbeid med NMHKs
Avlsutvalg/helsekoordinator.
• RAS. Følge opp følgende delmål i dokumentet:
o Miniundersøkelse vedr. urinstein, drektighet/fødsel
o Gjennomgang og oppdatering av dokumentet
Avholde Raseårsmøte (med medlemsmøte) juni 2020
Jubileum ved Dogs4all 30 år.

NMHK-Griffonrasene ved Arbeidsutvalget juni. 2019

PRESENTASJON AV ARBEIDSUTVALG OG ROLLER/OPPGAVER:
• Astrid Krog

Raserepresentant

Avlsråd, følge RRs retningslinjer/plikter
og overordnet administrativt ansvar

• Kristin Berger Mortensen Vara- raserepresentant

Avlsråd, Webmaster, (HS-medlem
og Grafisk ansvarlig)

• Britt Darlington

Medlem/Sekretær

Avlsråd

• Leif Mangor Aarsand

Medlem/Kasserer

Avlsråd, regnskap, statistikkansvarlig

• Finn-Arne Kroken

Valgkomiteen

• Malena S. Malakzadeh

Valgkomiteen

• Anne-Katrin Hansen

Utstillingsansvarlig (utnevnt)

Spesialen, Mestvinnerlister, rosetter,
dommere, utlodning oa utstillingsrel.

• Britt Darlington

Valpeformidler/info (utnevnt) Formidle kontakt mellom oppdrettere og
valpekjøpere, gi info til interesserte i rasen, innhente info for valpekull
som skal på nettsiden.

• Torild Lybekk

Informasjonsansvarlig (utnevnt) Lage flyers osv som skal deles på nett.
Bidra til aktuelt stoff og artikler til nettside, facebook og Mininytt.

