
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (12-2018) 08.11.2017 

Møtested: Skype
Tilstede: Maria, Beate og Silje, Synne, Per, Kim 
Fraværende:
Referent: Silje 

Gjennomgang av saker

12/ 16: Ny komité om mentalitet 
Det er stor interesse for temaet, men liten interesse for arbeidet blant klubbens medlemmer. 
Styret oppfrodres til å drive oppsøkende virksomhet for å rekruttere medlemmer til komitéen. 
Styreleder tar kontakt med medlem som har meldt seg, slik at det kan utarbeides retningslinjer 
for komitéen for styret. La stå.  

18/16: Reiseregninger 
La stå. 

28/16: Innsendt disiplinærsak (Unntatt offentlighet) 
Sak til behandling. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. 

7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer.  
Ingenting nytt. Styret har vært i kontakt med NKK på telefon og mail. La stå.  Resten av 
saken unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå. 

11/17: Fordeler/ goder for oppdrettere som verver valpekjøpere til NEK 
Vi avventer iverksetting før vi vet mer om dette fra NKK. Dette har blitt diskutert i RFA, og 
det er flere raseklubber som lurer på hva dette vil innebære. 

14/17 Oversette dommerkompendiet til engelsk 
La stå 

15/17 Retningslinjer for æresmedlemsskap 
Styret skal utforme et utkast til neste årsmøte. Vi beholder saken på sakslista. 

18/17 Velkomstmail til nye medlemmer 
Under arbeid hos sekretær.La stå. 



20/17 Helseskjema og database 
1. utkast delt ut, og det er satt en høringsfrist til 24. november. AHU melder tilbake til styret
etter dette. 
Styreleder og sekretær har informert om arbeidet med database på oppdrettermøtet. Som
diskutert på samarbeidsmøte med AHU krever anbudsprosessen potensielt store summer fra
oss som klubb, så dette arbeidet må gjøres med klubbens budsjett og økonomi i tankene.
Kasserer har hovedansvar for de økonomiske aspektene ved anbudsprosessen. Kasserer har i
tillegg informert i samarbeidsmøtet at han har kontakter som jobber innenfor IT som evt kan
kontaktes for bistand med å utvikle database, og får/tar ansvar for iverksettelse og
gjennomføring av anbudsrunden/hente inn tilbud fra potensielle leverandører.  La stå.

22/17 Oppdrettermøtet 2017 
Oppdrettermøtet gjennomført. Styret ser det nødvendig å ta et evalueringsmøte av 
oppdrettermøtet sammen med AHU. Styreleder formidler dette  til AHU. 

23/ 17 NEK- nytt   
Styret v/webmaster og styreleder lager også juleutgaven av NEK-nytt. Inviterer alle 
medlemmer og oppdrettere til å sende julehilsner i bladet.   

24/17 Hastesak. Disiplinærsak. 
Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. Tidkrevende arbeid. La stå. 

27/17: Kalender 2018. 
Kalenderne sendes straks til trykk. Vara er i rute. 

32/17: Plan for distriktskontaktene. 
Sekretær har overtatt saken, og har jobbet fortløpende for å ferdigstille den. Sekretær har 
sendt ut utkast til retningslinjer for distriktskontakter til resten av styret. Det bes om 
tilbakemeldinger på dette før disse kan vedtas og sendes ut til distriktskontaktene. 

35/17: Strategidokument Norsk Eurasierklubb – hvordan skal NEK jobbe fremover? 
Under arbeid. La stå. 

36/15: Skriv om klubben som oppdrettere kan gi til valpekjøpere. 
Oppdrettere ble på oppdrettermøtet informert om at de er velkommen til å sende inn innspill 
til styret om det er noe de ønsker å ha med av informasjon i denne brosjyren. 

37/17: Dogs4All 2017. 



Kasserer melder om at han har kontroll på Dogs4all. Til førstkommende mandag må det 
presenteres for styret en fullstendig plan for eurasierklubben på D4A. Denne planen må 
inneholde: 
- Tidspunkt for opp- og nedrigging av stand og hvem som skal være med/er ansvarlig

for dette.
- Vaktliste for hele helga.
- Oversikt over raseparaden (tidspunkt og deltakere).
Noen styremedlemmer deltar på opp- og nedrigg, samt stand og raseparade gjennom hele
helga. 

39/17 Nyhetsbrev 
Første nyhetsbrev sendes ut før jul. Webmaster forbereder design og innhold, og har funnet en 
e- postleverandør som kan tas i bruk til dette formålet. Webmaster orienterer styret
fortløpende på status. 

44/10: AHU status og oppfølging 
Statusmøte avholdt. Det ble på møtet gjennomgått en rekke saker. AHU- medlem Kine trekker 
seg dessverre fra sitt verv grunnet netthets og opplevelser med stygg oppførsel i sosiale 
medier. Styret ser med bekymring på dette, og dette vil også bli adressert i neste nek- nytt ut 
til alle klubbens medlemmer. Vi jobber videre med status og oppfølging i AHU. 

45/10 NKKs RS 
Styrleder representerte NEK på NKKs representantskapsmøte. På RS ble det vedtatt en rekke 
saker som også angår NEK. Vi må blant annet ta noen av sakene opp på årsmøtet. Referat fra 
RS ligger på NKKs hjemmesider. Styreleder lager også et samlenotat fra RS som også 
publiseres til medlemmene. NEK har under RS jobbet godt med RFA for å få gjennom våre 
saker. 

46/17 Gjennomgang av saker fra oppdrettermøtet 
Styret gjennomgår sakene fra oppdrettermøtet og fatter vedtak på følgende saker: 

1. Øyelysning 
2. Patella luksasjon 
5. Alder på hannhund 

Styret kan ikke fatte vedtak i saker 3 (avl på HD grad C), 4 (testing for Dandy Walker Like 
Malformation), og sak 5/17 (antall valpekull på hannhund). Dette fordi styret ikke har mottatt 
tilstrekkelig informasjonsgrunnlag i sakene for å kunne fatte vedtak. Dette videreformidles til 
AHU, hvor det bes om en ny saksutredning på disse sakene og deling av faktagrunnlag før 
styret kan fatte endelig vedtak. 



 
47/17 Økonomi 
Styret har bedt om en fortgang vedr. klubbens økonomistatus. Etter at kasserer har fått 
oversikt må det settes av mye tid til økonomi, både fordi databasen er sentral i dette ansvaret, 
og også fordi det skal utarbeides regnskap og budsjett til årsmøtet. Det bes om at dette er 
gjennomført og klart til neste møte.  
 
 
 

 
 


