
Utvalgsmøte 13. juli 2013 
  
 
Sted: Nebbursvollen Friluftsbad  
Tilstede: Elisabeth Espedal Hoogstrate, Annelise Wettergreen, Marit Borgersen, Renata Ewa 
Goel.  
Fravær: Geir Tore Land, Elin Engeli, Anne Berit Engebakken 
  
 
Saksliste: 
  
Saks
nr 

  Ansvar 

1 KONTO:   Vi må ta kontakt med NMK. Utvalget er konstituert for 
lenge siden og Marit må legges inn i banken som kasserer. 

Marit 

2 SALUKISPESIALEN ansvarsfordeling   
      
2-1 Påmeldinger og utsendelse av PM Renata 
  Økonomikontroll ved påmeldingene Marit & Renata 
2-2 Diplomer, katalog, lunsjbilletter – ferdigstilling og trykking (Marit 

skal få original til buttons og bestille de) 
Renata 

2-3 Premier, rosetter - bestille inn, vandrepremier - husk å kontakte 
fjorårets vinnere, gavepremier innsamling 

Geir 

2-4 Speaker, konferansier. Geir? 
2-5 Lydanlegg bestilling, henting og levering + skjøtekabler Annelise 
2-6 Hjelp til premieteltet Anne-Berit 
2-7 Sekretariat Marit/Annelise 

avlaster 
2-8 Lunsj – oversikt over hvem som tar med hva. Bruke fb siden 

vår. Legge inn info om felles lunsj inn i PM. 
Kjøpe inn duk,  tallerkener,  bestikk, tape til å feste dukene. 

Elin 

2-9 Kjøpe inn drikkevarer til salg. Renata 
2-10 Salg av buttons på utstillingen Annelise 
2-11 Klipping av gress Annelise 
2-12 Dommergave, blomster til ringen bis, bim, årets utstilling, og lc , 

(4stk-spørre Sigbjørn om blomster), rødvin 
Marit 

2-13 Dommertransport mellom toget, hotellet og utstillingsplassen Annelise 
2-14 Opprigging (ca. Kl. 16.00 på lørdag /nedrigging søndag Hele utvalget 
2-15 Event på fb. Alle utvalgets medlemmer må inn på eventen og 

invitere sine egne venner. 
Renata 

2-16 Legg ut bilder fra Nebbursvollen og link fra kommunen. 
  

Renata 

2-17 Barn og hund dommer 
  

Elisabeth 

2-18 Detaljer ang dommer. Bestille hotell, vertskap under oppholdet Elisabeth 
2-19 Fotograf til spesialen Elisabeth 
2-20 Campingmulighet ved Spesialen. Legge inn info på vår 

hjemmeside 
Renata 



2-21 Spørre andre saluki eiere om hjelp til kaffekoking og  lunsjbordet, Elisabeth/Elin 
2-22 Andre premier: første påmeldte, lengst tilreisende, eldste hund, 

andre? 
Forslag fra 
utvalgets 
medlemmer 
ønskes 

3 Fremtidige spesialer. 2014 – spørre NMK om samarbeid. Sted: 
Nebbursvollen.  2015 – undersøke med NKK om mulighet på 
varemessen slik de har avertert med. 
Dommer er på plass til begge. 

Elisabeth 

4 Mynden 
Vi bruker en del av stoffet som ikke ble utgitt i Vårmynden + nytt 
stoff. Renata oversender det gamle til Anne Berit som koordinerer 
med Elin. 

Renata/Anne 
Berit 

 


