
PROTOKOLL STYREMØTE I NEK (2-2017) 22.04.2017 

Møtested: Skype 
Tilstede: Maria, Synne, Beate og Silje 
Fraværende: Terje. Nestleder ikke valgt enda 
Referent: Silje 

Referat fra forrige styremøte godkjent elektronisk på styrets Facebook- gruppe 
i forkant av dette møtet.  
 
Gjennomgang av saker 
 

3/16: Lagring av NEK-informasjon eksternt/på nett 
Styret ble informert om at alle klubbens dokumenter skal lagres eksternt på Rush-files. Saken 
anses som avsluttet. 
  
4/16: Årshjul 
Det er utformet et årshjul hvor styret må fylle inn datoer for hendelser og møter. Vi blir enige 
om faste styremøter via skype hver 14.dag så langt det lar seg gjøre. 1.mai er første møte, så 
blir det møte annenhver uke etter det. Det tas forbehold om endringer, dersom styremedlem 
som ikke er tilstede i dag ikke har anledning de foreslåtte datoene som er satt opp.  

Vi må snarest bli enig om en dato for nytt, fysisk styremøte, gjerne en møtehelg hvor vi også 
har møte sammen med avls- og helseutvalget. Det opprettes en ny sak på dette etter at styret 
er fulltallig.  
 
Årshjul opprettet, og blir et levende dokument. Sak avsluttes. 

6/16: Fordeling av distriktskontaktsmidler 
Arbeidet med en omstrukturering av distriktskontaktsarbeidet tas opp og arbeides videre med 
over sommeren. 

8/16: Årets eurasier 2016 
Saken anses nå som avsluttet. Webmaster legger ut info på hjemmesiden når det er klart.  
 
10/16: Felles skriv til komitéer ang. retningslinjer 
Avsluttes.  
 
12/ 16: Ny komité om mentalitet  



Utlysning etter medlemmer på Facebook, NEK- nytt og hjemmeside skal publiseres etter 
årsmøtet 2017.  

13/16: Undersøkelse blant medlemmer 
Styremedlem/ webmaster har laget spørreundersøkelse til medlemmene. Denne sendes ut 
23/4- 17. Styremedlem sørger for å koordinere annonsering og utsending, samt å sende 
påminnelser til de som ikke har svart. Svarfrist for undersøkelsen er satt til 20.mai, som gir 
medlemmene rundt en mnd. på å svare.  
 
14/ 16: Målsettinger for klubben – hva skal klubben jobbe med og prioritere? 
Skal jobbes videre med når medlemsundersøkelsen er gjennomført. Sak avsluttes og det 
opprettes en ny sak. 

17/16: Avls- og helseutvalget 
Det skal lages en spørreundersøkelse som kun er til klubbens oppdrettere. Styret tar ansvar for 
utforming av undersøkelsen, og sender et utkast til AHU for godkjenning/ innspill.  

Arbeidet med helseskjema må ferdigstilles slik at det kan tas i bruk. Styreleder kommuniserer 
med AHU om dette og ber om endelig utkast.  
  
Styreleder kontakter avls- og helseutvalget i fbm medlemsmøte under eurasierspesialen, se 
sak nr. 4/16 om eurasierspesialen.  

Saken som omhandler om en plass i avls- og helseutvalget skal være valgt av oppdretterne har 
kommet opp to ganger på årsmøte, og blitt nedstemt/forkastet begge ganger. Vi anser saken  
som avsluttet.  
 
18/16: Reiseregninger 
Styremedlem med kassererfunksjon skal ha hovedansvar for utarbeidelse av retningslinjer. Tas 
opp med vedkommende på neste styremøte grunnet frafall i dag. 
 
20/ 16: RAS- evaluering  
Det skal foretas en RAS- evaluering, som klubben pålegges av NKK å gjennomføre hvert år. 
Avls- og helseutvalget underrettes om nødvendige prosedyrer og krav til dette, og delegeres 
denne oppgaven av styret. F.eks kan evalueringen skje på medlemsmøtet på spesialen 2017. 
styreleder tar dette opp i sin øvrige kommunikasjon med AHU.  
 
26/16: Vervekonkurranse for distriktskontakter 
Det er foreslått en vervekonkurranse for distriktskontakter. Tas med i det øvrige arbeidet med 
medlemsutvikling og utarbeidelse av retningslinjer for distriktskontakter. Sak avsluttes.  



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

29/ 16: Innkommet sak til oppdrettermøtet 
Innkommet sak som er aktuell for oppdrettermøtet 2017. Hva gjør klubben med oppdrettere 
som ikke følger klubbens avlsretningslinjer? Tas opp med avls- og helseutvalget, og 
innlemmes i det øvrige arbeidet mot oppdrettermøtet 2017. Sak avsluttes.  
 
32/16: Årsmøte 2017  
Saken om årsmøtet anses som avsluttet, men siden det ikke ble valgt en nestleder ved 
årsmøtet vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte med valg av nestleder i Norsk 
eurasierklubb. Ny sak opprettes.  
 
35/16: Ny NEK- PC  
Grunnet at den gamle PC- en ble gammel og dårlig, har styret gått til innkjøp av en ny PC for 
oppbevaring av dokumenter, styrearbeid og Dogs4all. Sak avsluttes.  
 
1/17: Norwegian – reisekonto 
Vi avventer avgjørelse til styret er fullsatt for å vurdere behovet for reisekonto.  
 
2/17: Mottatt mail fra eksteriørdommer Christen Lang 
Christer Lang har bruke NEKs dommerkompendium i opplæring av dommere i England. 
Kompendiet har høstet mye gode tilbakemeldinger. Sak avsluttes.  
Oppretter ny sak på å oversette kompendiet til engelsk. 
 
3/17: Sponsorer/ medlemsfordeler 
Kan vi få i stand sponsor- eller samarbeidsavtaler med veterinærer, for- og utstyrsforhandlere 
eller andre? Styret tar det opp til vurdering og jobber videre med dette.  
 
4/17: Vålerbanen 2017  
Styret etterspør informasjon om Vålerbanen 2017 fra arrangementskomiteen og lokalavdeling 
Østland. Styret ber om tekster som skal publiseres i nek- nytt/ hjemmeside/ facebook, samt 
om de trenger bistand fra styret.  
 
5/17: Overgang til nytt styre 2017 
Styrets arbeidsoppgaver og ansvarsområder ble gjennomgått og delegert av styreleder til 
styremedlemmene. Siden styret ikke enda er fullsatt må vi komme tilbake til dette punktet ved 
en senere anledning. Foreløpig oppgavefordeling er foretatt blant nåværende 
styremedlemmer.  



 
Vi vil utforme stillingsbeskrivelser med ansvarsområder og forklaringer til hver 
arbeidsoppgave som blir delegert i styret. Det opprettes en ny sak på dette som skal 
igangsettes etter at styret et fullsatt. Denne saken avsluttes.  
  
6/17: Innkommet brev fra medlem (unntatt offentlighet) 
Mulig disiplinærsak. Unntas offentlighet grunnet hensyn til personvern. La stå. 
 

7/17: Innkommet sak fra medlem NHL-medlemmer 
Det har kommet inn en sak fra et medlem som stiller spørsmålstegn ved om tillitsvalgte i 
NEK også kan inneha tillitsverv i NHL. Styret kontakter NKK ifbm. saken og følger opp. Vi 
avventer svar fra NKK. 

8/17: Kassererfunksjon – tilgang på postmail 
Styreleder sender ut adresser og passord på klubbens e- posttjenetser til de som skal ha. Sak 
avsluttes. 

9/17: Innsendt mail fra svensk oppdretter 
Mailen etterspør goder eller fordeler for oppdrettere som verver sine valpekjøpere inn i NEK. 
Mail er besvart. Sak avsluttes, og slås sammen med sak 3/17 – Medlemsfordeler.  
 
10/ 17: Ekstraordinært årsmøte med valg av ny nestleder 
Styreleder kommuniserer med valgkomité og utarbeider årsmøtepapirer til ekstraordinært 
årsmøte den 22. mai. Styremedlem/ webmaster er ansvarlig for annonsering i alle klubbens 
kommunikasjonskanaler. 
 
11/17: Fordeler/ goder for oppdrettere som verver valpekjøpere til NEK  
La stå. Styret har vært i kontakt med NKK som skal innføre en verveordning i løpet av 2017. 
Vi avventer iverksetting før vi vet mer om dette.  
 
12/17 Utforme stillingsbeskrivelser med ansvarsområder for styremedlemmer  
Avventes til fulltallig styre er satt. 
 
13/17 Informasjon om eurasierspesialen 2017  
Skal det være et medlemsmøte? Hva skal tema være? Styreleder etterspør tilbakemelding fra 
AHU. 15.mai må avls- og helseutvalget ha klart om de skal ha medlemsmøte eller ikke, og 
evt. hvilken dag. De må også ha klart hva som evt. skal være tema for kvelden  
 
Info om Eurasierspesialen må innhentes fra arrangementskomiteen og sendes ut til klubbens 



medlemmer. Vara tar kontakt med arr.kom. til neste møte. All info om Eurasierspesialen må 
være klart til utsending senest 1.juni. Webmaster publiserer i alle kommunikasjonskanaler.  
 
14/17 oversette dommerkompendiet til engelsk  
Ny opprettet sak. La stå 


