Referat fra møte i Salukiutvalget 21.03.21
Til stede på Teams: Joanna Engvik, Ine Dyngeland, Renata Ewa Goel, Ann Kristin Børsum, Marita Gustavsen
Referent: Marita Gustavsen
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1. Konstituering av utvalget
Følgende verv/funksjoner ble fordelt:
Leder: Joanna Engvik
Sekretær: Marita Gustavsen
Kasserer: Ann Kristin Børsum
Webansvarlig: Renata Ewa Goel
Korrespondent Mynden: Ine Dyngeland
Utregning av årets utstillingssaluki: Joanna Engvik
Utregning av årets LC saluki: Ann Kristin Børsum
2. Salukispesialen 2021 i Lillehammer
Vi må finne en norsk dommer som reserve til utstillingen pga Corona. Vi formidler til de andre utvalgene at vi håper
svensk dommer kan få delta, men at vi jobber med en reserveløsning.
Dommer: Lena Persson. Renata tar kontakt med aktuelle dommere som reserve.
Ringpersonell og skriver: Ann Kristin tar kontakt med mulige kandidater.
NMK har reservert rom på Scandic Hotel Lillehammer. Ann Kristin reserverer tre rom til dommer, ringsekretær og
skriver.
Vi må lage arbeidsfordelingsliste med konkrete oppgaver når utstillingen nærmer seg. Vi trenger også å finne en
utstillingsleder.
3. Websiden
Renata fortsetter ansvaret for drift og vedlikehold av websiden. Andrea og Marita hjelper til. Hjemmesiden er under
arbeid etter oppdatering av baksystem og jobbes med fortløpende.
Det er ønske om at medlemmene oppfordres til å sende inn bilder av egne hunder til arkivet.
4. Varelager og premieforvaltning
Det er Joanna og Ann Kristin som har premier og utstyr liggende. Ann Kristin har en liste med oversikt fra tidligere og
de oppdaterer denne. Vi trenger å gå over det vi har av utstyr, se på tilstand og eventuelle behov.
Dommergave: Ine og Marita.
Det blir utdelt vandrepremier slik som vi pleier. Disse premiene må samles inn. Ann Kristin har oversikt over disse.
Vi har en del album som etter hvert har utspilt sin rolle. De blir tatt vare på hos Ann Kristin med tanke på historisk
interesse.
5. Utdeling av årets saluki
Om det ikke blir Salukispesial gjør vi som i 2020 og deler ut årets saluki på NMK sin høstutstilling. Hvis heller ikke
denne utstillingen holdes sendes det i posten.

6. Eventuelt
Planlegging av Salukispesialen 2022 avventes til situasjonen er klarere.
Utkast til rasepresentasjon av saluki er begynt, men vi venter med å lage denne til vi har mottatt mal for innhold og
utseende.

